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Saygı değer Alaşehirliler;
Alaşehir, kültürü tarihi dokusu 

ve kentleşme yönündeki hızlı 
gelişimiyle çağdaşlıkla kucaklaşan bir 
kent olarak çocuklarımıza bırakacağı-
mız en güzel miras olacaktır.

Emanetiniz 
emin ellerde

Dr. Gökhan KARAÇOBAN
Alaşehir Belediye Başkanı

03

Milletimizin başı sağ olsun 

'HİZMET YILI'nda rekor kırıldı
Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban, 'HİZMET YILI' olarak dillendiği 2012 yılını daire müdürleriyle değerlendirdi ve 2013 
yılında planlanan dev projeleri de masaya yatırdı. Fen İşleri Müdürü Muammer İbişoğlu, Hesap İşleri Müdürü Cemal Pınar, Basın ve 
Halkla İlişkiler Müdürü Hasan Deniz, Zabıta Müdürü Mustafa Aksakal, İtfaiye Müdürü Süleyman Morgül, Çevre Koruma ve Kontrol 
Müdürü Halil Koç, Yazı İşleri Müdürü Sevil Dericioğlu, Hal Müdürü Mehmet Ata ve Park ve Bahçeler Proje Sorumlusu Kadriye Özdoğan 
ve Uygulama Sorumlusu Derya Uğurluay'ın katıldığı toplantıda Başkan Karaçoban, birim amirlerinden 2012 yılına dair kısa brifing aldı.

ALAŞEHİR BELEDİYESİ, YAPMIŞ OLDUĞU HİZMETLERLE 2012 YILINA DAMGASINI VURDU. ÖZELLİKLE 26 YILDIR EL DEĞMEMİŞ ALTYAPI VE 
ASFALTLAMA ÇALIŞMALARINDA BÜYÜK BİR BAŞARIYA İMZA ATTI. SÖZ KONUSU ÇALIŞMALARI DAİRE MÜDÜRLERİYLE DEĞERLENDİREN 
BELEDİYE BAŞKANI DR. GÖKHAN KARAÇOBAN, ÇALIŞMALARIN DEVAM EDECEĞİNİ VE 2013 YILININ DA 'PROJE YILI' OLACAĞINI SÖYLEDİ.

'HİZMET YILI'nda rekor kırıldı

< 2012 yılının genel bir değer-
lendirmesini yapmak ve 2013 
yılında yapılacak olan hizmet-
ler hakkında fikir telakkisinde 
bulmak için daire amirleriyle 
bir toplantı yapan Alaşehir Be-
lediye Başkanı Dr. Gökhan Ka-
raçoban, müdürlerden kısa bir 
brifing aldı. Belediye Meclis 
Toplantı Salonunda gerçekleş-
tirilen toplantıda müdürler bi-
rimleri bünyesinde verilen hiz-
metleri anlattı. Toplantının açılış 
konuşmasını yapan Başkan Ka-
raçoban, 2012 yılında yapılan ba-
şarılı ve özverili çalışmalardan 
dolayı müdürlere ayrı ayrı teşek-
kür etti. 8 3'te...

Vali Dazöz'den 
Karaçoban'a plaket
< Manisa Valisi Halil İbrahim Da-
şöz'ün katılımıyla, 'Eğitime Yüzde 
Yüz Destek Kampanyası' çerçevesin-
de İl Özel İdaresi ile hayırsever iş 
adamı Selahattin Barutçuoğlu'nun 
katkılarıyla, Alaşehir Anadolu Lisesi 
Bahçesine yapılan 18 derslikli ek 
bina açılışına, Alaşehir Belediye 
Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban da 
katıldı. 8 8'de..

Alaşehir Belediyesi'nde 

yeni personeller 
göreve başladı
< Alaşehir Belediyesi'ne atamaları yapı-
lan 11 yeni personel görevlerine başladı. 
2 mimar, 1 şoför ve 8 itfaiye erinden 
oluşan yeni personeli ziyaret eden 
Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban, 
personelleri kutlayarak, görevlerinde 
başarılar diledi.  8 6'da...

Koyuncu'dan 
Alaşehir Belediyesi'ne 
nezaket ziyareti
< TÜRK-YEREL HİZMET-SEN Ge-
nel Başkanı İlhan Koyuncu, bera-
berindeki sendika heyetiyle birlikte, 
Alaşehir Belediye Başkanı  Gökhan 
Karaçoban'ı ziyaret etti. 8 2

Belediye'den özürlü 
vatandaşlara destek
< 3 ay önce Sevgi yolunda başlatı-
lan mavi kapak toplama kampanya-
sında 25 bin kapak toplandı. 8 5

Belediye’den Alt yapı ve yol 
çalışmalarına dev bütçe

Alaşehir Belediyesi, 2012 yılı içinde kendi ekibiyle 108 bin 33, ihale yoluyla özel şirket aracılığıyla da 94 bin 779 metre kare 
olmak üzere toplam 202 bin 802 metre karelik alanı asfalt ile kapladı. Kanalizasyon, bordür, kaldırım, içme suyu, tatlı su, 
kaba su ve yağmur hattı yenilemelerinin de yapıldığı çalışmalar için Alaşehir Belediyesi, 9 milyon 533 bin 760 TL harcadı.

< Alaşehir Belediyesi, 2012 yılında 
yoğun bir altyapı ve üstyapı çalışması 
gerçekleştirdi. Belediye kendi ekibi 
ve imkanları ile ilçe içersinde toplam 
25 bin 408 metre uzunluğa sahip 72 
cadde ve sokağa asfalt atarken, ihale 
ile iş üstlenen özel şirket de 9 bin 779 
metre uzunluğa ulaşan 9 farklı cad-
deyi asfalt ile kapladı. Toplam 9 mil-
yon 533 bin 760 liraya mal olan çalış-
malarda şehrin eskiyen alt yapısı ye-
nilenirken, 256 bin 34 metre karelik 
alanda kazı işlemi yapıldı. 8 4'te..

Park ve Bahçeler 
Müdürlüğü'nden 
13 farklı çalışma
<  Alaşehir Belediyesi Park ve Bahçeler 
Müdürlüğü Uygulama Sorumlusu Yüksek 
Ziraat Mühendisi Derya Uğurluay, yapılan 
çalışmaların Alaşehir'in güzelleşmesi 
adına çok önemli olduğunu söyledi.  8 4

Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban, büyükşehir yasası ile ilgili 
değerlendirmelerde bulundu. Karaçoban, ilgili yasanın hazırlık sürecinde 

"demokratik katılım" unsurlarının devre dışı bırakıldığını, "yerelleşme" adı altındaki 
bir tasarının kapalı kapılar ardında, vatandaşın ve sivil toplum kuruluşlarının bilgi, 
katkı ve taleplerinden uzak oluşturulduğunu ve “oldu bittiye” getirildiğini söyledi.

Karaçoban: Büyükşehir yasası, Belediye bastırıyor, 
Koruma Kurulu direniyor
< İzmir 2 No'lu Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Kurulu'nun, 

yaklaşık 4 yıl önce aldığı bir 
kararla Alaşehir ilçesinin yüzde 
72'lik bölümünü 3. derece SİT 

alanı olarak ilan etmesi, kentte 
inşaat sektörünün yanı sıra 

şehirleşmeyi de olumsuz yönde 
etkiledi. Yaklaşık 17 bin konutun 

yer aldığı büyük bir alanda 
yapılaşma durdu. İlçe halkı 

yasağın bir an önce kaldırılmasını 
istiyor, Alaşehir Belediyesi de 

girişimlerini sürdürüyor. 8 3'te..

Başkan Karaçoban, Cuma 
Pazarı Esnafını dinledi
< Cuma Pazarı esnafından oluşan 20 esnaf ve 
oda temsilcileri bazı sıkıntılarını aktarmak için 
Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban'ı ziya-
ret etti. Karaçoban, ziyaretine gelen Sebzeciler 
ve Meyveciler Odası Başkanı Ümit Marhan, 
Tuhafiyeciler Odası Başkanı Adnan Işık ve 20 
esnaf temsilcisiyle bir toplantı yaptı. 8 5'te... Koç: Kış boyunca 

denetimler yapılacak
< Belediye Çevre Koruma ve Kontrol 
Müdürü Halil Koç, Hava Kirliliğinin 
Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde alın-
ması gereken önlemlerin alınıp alın-
madığı konusunda kış boyunca denetim-
lerin yapılacağını söyledi. 8 2'de..

Belediye'den okuma 
kampanyasına destek

< 251 Bin Dev Öğrenci ve 
Okullar Hayat Olsun Projesi 
kapsamında öğrenciler, 
öğretmenler ve velilerin 
katılımıyla Alaşehir cadde ve 
meydanlarında  kitap okuma-
nın önemini vurgulamak için 
Alaşehir Belediyesinin  
sponsorluğunda  kitap okuma 
etkinliği yapıldı. 8 6'da...

Alaşehir 
Belediyesi, 
2 parkı daha 
yenileyecek

8 Sayfa 5'te..

Sultanlar 2.lig hedefine 
emin adımlarla yürüyor
< Aroma Bayanlar 
3.Ligi A Grubu'nda mü-
cadele eden Alaşehir 
Belediyespor Bayan 
Voleybol Takımı 9 maç-
ta 8 galibiyet alarak top-
ladığı 23 puanla 2 . sıra-
da yer aldı. 8 7'de..

< Alaşehir 
Belediyespor 
Başkanı  Mehmet 
Taşpınar,  Futbol ve 
voleybol branşla-
rında şampiyonluğa 
oynayan takımlar hakkında önemli açık-
lamalarda bulunarak, Alaşehirlilerden 
destek talebinde bulundu. 8 7'de...

TAŞPINAR; Başarı için 
takımlarımıza 
destek olunmalı

 vatandaşa sorulmalıydı

< Manisa'nın da içerisinde 
olduğu ve 13 il merkezini kap-
sayan yeni Büyükşehir yasa 
tasarısı ile ilgili olarak değer-
lendirmelerde bulunan Alaşehir 
Belediye Başkanı Dr. Gökhan 
Karaçoban, coğrafi bakımdan 
ayrıca değerlendirilmesi gereken 
söz konusu yasa çerçevesinde; 
Alaşehir'in 6 beldesi ve 65 köyün 
tüzel kişiliğinin sona ereceğini 
söyledi. 8 3'te...

Manisa'nın MHP'li 
Belediye Başkanları 
Alaşehir'de Toplandı

8 Sayfa 4'te..
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laşehir Belediyesi Çevre Ko- man, toz, gaz, buhar ve aerosol (10 
ruma ve Kontrol Müdürü Halil mikrondan daha küçük katı veya sıvı 
Koç 29.09.2012 tarihinde Ma- parçaların gaz içerisinde havaya atıl-A
nisa'da yapılan çevre kurulu ması) halinde dış havaya atılan kirleti-

toplantısında  ısınmadan kaynaklanan cilerin hava kalitesi üzerindeki olum-
hava kirliğinin Kontrolü yönetmeliği suz etkilerinin azaltılmasına yönelik 
çerçevesinde kömür satışı ve kalorifer- alınacak tedbirler ile ilimizde kullanı-
li binalarda hava kirliğinin önlenmesi lacak ısınma ve sanayi amaçlı yakıt 
için alınması gereken tedbirler   husu- özellikleri, yakıt programları ve ısınma 
sunda  önemli kararlar  alındığını söy- amaçlı katı yakıtlar için düzenlenecek 
ledi. Koç, “27.09.2012 tarihinde Mani- uygunluk, satış izin belgeleri ile bu ko-
sa  valiliğinde yapılan çevre kurulu nularda yapılacak işlemler, denetimler 
toplantısında 2012-2013 kış dönemin- ve yaptırımlar konusunda oy birliği ile 
de, konut, toplu konut, kooperatif, site, karar alınmıştır. Bu karar doğrultusun-
okul, üniversite, hastane, resmi daire- da ilçemizdeki kömür satış yerleri de-
ler, işyerleri, sosyal dinlenme tesisleri, netlenmiş kaçak ve açıkta kömür satışı 
ticarethane, büro, sanayide ve benzeri yapılıp yapılmadığı kontrol edilmiştir. 
yerlerde ısınma amaçlı kullanılan yak- Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden 
ma tesislerinden kaynaklanan is, du- Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi olma-

yan Kömür Satıcıları hakkında işlem “Çevre Kurulu toplantısında alınan ka- Bu karar hükümlerine uymayanlar 
yapılmıştır.”dedi rar gereği ilçedeki  Kaloriferli binalar hakkında; 2872 sayılı Çevre Kanunu-

dolaşılarak; kazanların ateşçi ehliyet nun, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun, 
“KALORİFER KAZANLARI belgesine sahip kişilerce yakılması, ba- Türk Ceza Kanununun, 5326 sayılı Ka-
ANCAK ATEŞÇİ EHLİYET ca temizliğinin yapılması, kalorifer ka- bahatler Kanununun, 1593 sayılı Umu-
BELGESİNE SAHİP KİŞİLER zan dairelerinde Kalorifer Kazanını mi Hıfzısıhha Kanununun, 4077 sayılı 
TARAFINDAN Yakma Talimatının gözle görünür bir Tüketicinin Korunması Hakkında Ka-
YAKILABİLECEK” yerde asılı tutulması ve sulu baca veya nununun ve 5393 ayılı Belediye Ka-

filtrenin bulunması ayrıca filtrenin ça- nununun, ilgili madde hükümleri uy-
Koç açıklamalarının devamın- lıştırılması konusunda gereken hassa- gulanmaktadır. Apartmanlara uygula-

da Kalorifer kazanlarının sadece ateşçi siyetin gösterilmesi konusunda dene- nacak cezalar sadece yöneticiyi değil, 
ehliyet belgesine sahip kişiler tarafın- timler yapılmaktadır. Bu denetimler il- tüm apartman sakinlerini kapsamakta-
dan yakılabileceğini söyledi. Koç çemizde kış boyunca devam edecektir. dır” dedi.

Koç: Kış boyunca denetimler yapılacak
Alaşehir  Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Halil Koç, Eylül ayında yapılan Manisa Çevre Kurulu toplantısında alınan 

karar gereği ilçe genelinde kömür satışı yapılan  yerlerde ve  kaloriferli binalarda  Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği 
çerçevesinde alınması gereken önlemlerin alınıp alınmadığı  konusunda kış boyunca denetimlerin yapılacağını söyledi.
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ALAŞEHİR BELEDİYESİ YAYIN ORGANI
“
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Alaşehir Belediyesi Adına
Belediye Başkanı

Dr. Gökhan KARAÇOBAN

Hasan DENİZ

Osman ORUÇ

Raziye Koçanalı GİRGİN

Yörükoğulları Medya

Alaşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
e-mail: als.halklailiskiler@gmail.com Tel: 0 236. 653 14 08

ALAŞEHİR’İN SESİ” BÜLTENİ

SAHİBİ

GENEL YAYIN YÖNETMENİ

MUHABİR

HUKUK DANIŞMANI

GRAFİK & TASARIM

İLETİŞİM ADRESİ

2012 yılının Aralık ayında 19 vatandaşımızı kaybetmenin 
üzüntüsünü hep birlikte yaşadık. Vefat eden 

vatandaşlarımızın her birine Allah'tan (c.c) rahmet, kederli 
ailelerine, yakınlarına ve dostlarına baş sağlığı diliyorum.

Alaşehir Belediye Başkanı
Dr. Gökhan Karaçoban

İnna Lillahi ve İnna İlahi Raciun 

01 ARALIK - 31 ARALIK TARİHLERİ
ARASINDA KAYBETTİKLERİMİZ

Adı SOYADI Ölüm Tarihi

04 Aralık 2012

04 Aralık 2012

08 Aralık 2012

08 Aralık 2012

12 Aralık 2012

14 Aralık 2012

14 Aralık 2012

17 Aralık 2012

18 Aralık 2012

18 Aralık 2012

21 Aralık 2012

21 Aralık 2012

22 Aralık 2012

23 Aralık 2012

25 Aralık 2012

25 Aralık 2012

25 Aralık 2012

29 Aralık 2012

31 Aralık 2012

Hüseyin BERKİL

Vathan AKKAYA

Ersin ÖZKARCI

Rukiye KIVRAK

Akile YAŞAR

Mehmet DALKIRAN

Fadime TAHTAOĞLU

Erdinç YILMAZ

Ali SARI

Hafize GÜNDÜZ

Saniye ZEREN

İsa AKTOP

Şerife ÖLMEZ

Güler BATUR

Tenzile KACAROĞLU

Mehmet BAYRAKTAR

Kadir ÖZÜDÜZ

Kemal  AVŞAN

Mehmet  DEMİR

Alaşehirli inşaat ustaları, 

sertifikalarını aldılar
Türkiye Yapı Tekniker ve Teknisyenleri Derneği Alaşehir Temsilciliğinin Sümer Oral Mes-
leki Eğitim Merkezi'nde düzenlemiş olduğu ve Alaşehirli 40 ustanın katıldığı, 40 saatlik iş 
güvenliği ve inşaat meslek kursunu başarıyla bitirenlere sertifikaları törenle verildi.

2013 tarihinden sonra denetim- şehir Şubesi Başkanı Ahmet Bir-ş güvenliği ve inşaat meslek 
ler artırılarak devam edecek. gül, gazetemize yaptığı açıkla-kursunu başarıyla bitirenler 
Bunun için sertifikası olmayan malarının son bölümünde ilgili belgelerini aldılar. Türkiye İ
ustalarımızın en kısa sürede kur- kanunla, ülke genelindeki tüm Yapı Tekniker ve Teknisyenleri 
sa kayıt yaptırıp kursa bitirip müteahhit ve inşaat ustalarının Derneği Alaşehir Temsilciliği-

nin Sümer Oral mesleki Eğitim 
Merkezi'nde düzenlemiş olduğu 
ve 40 inşaat ustasının katıldığı, 
40 saatlik iş güvenliği ve inşaat 
meslek kursunu başarıyla biti-
renlere sertifikaları törenle ve-
rildi. 

BİRGÜL:  USTALARA 
SERTİFİKA ALMAK  
ZORUNLU HALE 
GETİRİLDİ

Konu hakkında gazete-
mize açıklamalarda bulunan 
Türkiye Yapı Tekniker ve Tek- belgelerini almaları gerekir. Yi- kayıt altına alındığını söyledi. 
nisyenleri Derneği Alaşehir Şu- ne müteahhitlerimizin denetim- Birgül,  ayrıca açılamalarında 
besi Başkanı Ahmet Birgül, in- lerde mağdur olmamaları ve kursu bitirip belgelerini alan 50 
şaatlarda sertifikasız usta çalış- müteahhit yetkilerinin iptal edil- vatandaşı tebrik ederken, 30 ki-
tırılmasının yasak olduğunu ça- memesi için bünyelerinde çalı- şilik 2.grup kursiyerlerin ders-
lışanların ve müteahhit firma- şan elemanlarını bu kurslara lerinin devam ettiğini ve 1 Ma-
ların mağdur olmamaları için bi- göndererek sertifika almalarını yıs 2013 tarihinden sonra da 
ran önce kurslarına başvurarak sağlamalıdırlar. Müteahhit fir- 3.grup kurs kayıtlarının başla-
bu belgeyi almaları gerektiğini maların şuan için mağdur olma- yacağını sözlerine ekledi.
söyledi. Birgül, ”06.12.2010 malı için geçici çözüm olarak ise 
tarih ve 27787 sayılı kanunun bünyelerinde istihdam ettikleri DERNEK YÖNETİMİNDEN 
1/d maddesine göre inşaatlarda inşaat çalışanlarını belediyeler- BAŞKAN KARAÇOBAN'A 
çalışan ustalara 40 saatlik iş gü- den geçici inşaat ustalık belgesi PALKET
venliği ve inşaat meslek kursuna aldırmaları ve ardından zorunlu 
katılıp belge alma zorunluluğu olan 40 saat iş güvenliği ve in- Dernek Başkanı Ahmet 
getirildi. Bizde Türkiye Yapı şaat meslek  kurslarına bunları Birgül, derneğin kuruluş aşama-
Tekniker ve Teknisyenleri Der- göndermeleri gerekir” şeklinde sında ve inşaat ustalarına yöne-
neği Alaşehir temsilciliği olarak konuştu. lik düzenlenen kurslarda Bele-
ilçemizde 40 saatlik iş güvenliği diye Başkanı Dr. Gökhan Kara-
ve inşaat meslek kursu açmıştık. “ MÜTEAHHİT VE İNŞAAT çoban'a vermiş olduğu destek-
Bu kursu başarıyla bitirenlere USTALARI KAYIT ALTINA lerden dolayı teşekkür plaketi 
belgeleri verildi. 06.12.2010 ta- ALINIYOR” verdi. Birgül, yaptıkları çalış-
rih ve 27787 sayılı kanuna göre malar hakkında da Karaçoban'ı 
inşaatlarda sertifikasız eleman Türkiye Yapı Tekniker bilgilendirdi. 
çalıştırılması yasaklandı.1 Ocak ve Teknisyenleri Derneği Ala-

Alaşehir 
Belediyesi İtfaiye 
Müdürlüğü soba 
zehirlenmelerine 
karşı 
vatandaşları 
uyardı, baca 
temizliğine 
dikkat edilmesi 
gerektiğini 
belirtti. İtfaiye Müdürü 
Süleyman Morgül yaptığı açıklamada: 
"Kışın, soğuk yüzünü gösterdiği 
bugünlerde, baca temizliğimizi düzenli 
olarak yapmak zorundayız.”dedi. 
Alaşehir Belediyesi İtfaiye Müdürü 
Süleyman Morgül, vatandaşları baca 
yangınlarına ve karbonmonosit 
zehirlenmelerine karşı uyardı.  Morgül 
konuyla ilgili olarak yatığı açıklamada, 
“Bu aylarda soba zehirlenmesi ile 
karşılaşmak istemiyorsak muhakkak 
bacalarımızı süzenli olrak, 
temizleyelim. Baca bakımlarının 
sonbahar aylarında yaptırılması 
olmazsa olmaz gerekliliktir. Alçak 
basınçlı havalarda yani özellikle lodos 
esintilerinde soba zehirlenmelerinden 
dolayı ölüm olaylarının arttığına şahit 
oluyoruz. Baca temizliğini baca 
temizlemede uzmanlaşmış kişiler 
tarafından yapılması tercih edilmelidir. 
Kalorifer olan binalarda da yakıt 
odasından itibaren bacaya kadar olan 
yolları dikkatlice temizlenmelidir. Bu 
noktada hemşerilerimizi bu konuda 
uyaralım istedik. Ayrıca kışın 
çamaşırlarımızı kuruması için astığımız 
sobaların üzerinde unutmayalım. 
Bunlar ev yangınlarına da neden 
olabiliyor.”dedi.

Morgül, açıklamasının deva-
mında  “Tekniğine uygun imalatı, 
temizliği ve bakımı yapılmayan bacalar 
zehirlenme ve yangınlara neden olur. 
Bacalar, kömür kullanıldığı takdirde 2 
ayda bir, sıvı, gaz kullanıldığında ise 3 
ayda bir temizlettirilmeli. Bacaların 
çatıdan en az 1 metre yüksek olmasına 
dikkat edilmelidir. Hukuki ola-rak bina 
ve işyerlerinin yöneticileri kamu kurum 
ve kuruluşlarının yönetici veya sorum-
luları düzenli olarak bacalarını temiz-
letmek ve sertifikasını almak zorun-
dadır. Çeşitli yasa ve genelgelerde bu 
konu ayrıntılı olarak belirtilmiştir. 
Ayrıca yangın ihbar telefonu 110 
unutulmamalıdır.”şeklinde konuştu.

MORGÜL: BACALAR DÜZENLİ OLARAK 
TEMİZLETİLMELİDİR

Morgül; Bacalar, 
2 ayda bir mutlaka
temizlenmeli

TÜRK-YEREL HİZMET-SEN Genel 
Başkanı İlhan Koyuncu, beraberinde ki 
Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan 
Yardımcısı Mustafa Yorulmaz ve 
Sendika İl Başkanı Mustafa Ali Algan, 
heyet halinde Alaşehir Belediye 
Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban'a 
nezaket ziyaretinde bulundular. 
Ziyarete, İşyeri Sendika Temsilcisi Erol 
Kacar da katıldı. Ziyarette konuşan 
Koyuncu, ilçe merkezinde yürütülen 
belediyecilik hizmetlerine şahit 
olduklarını belirterek, “Kendimizi 
hummalı bir çalışmanın içinde bulduk. 
Başarılı çalışmalar yapılmış. Sayın 
başkanımızı başarılı çalışmalarından 
dolayı kutluyor, başarılarının devamını 
diliyoruz. Ziyaretimiz nezaket 
niteliğindedir. Başkanımızla, sendikalı 
personelin özlük hakları konusunda 
fikir alış-verişinde bulunduk.”dedi.

Alaşehir Belediye Başkanı Dr. 
Gökhan Karaçoban da ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 
teşekkür etti. Karaçoban, “Belediye 
olarak, 2012 yılını hizmet yılı ilan 
etmiştik. Bu çerçevede çalışmalara 
başladık. Asfalt sezonunda 25 bin 408 
metre sıcak asfalt çalışması ve 
toplamda 36 bin metre altyapı hizmeti 
verdik. 14 park alanında yeni 
düzenlemeler gerçekleştirdik. Birçok 
yeşil alan ve 2 yeni park alanını 
hizmete açtık. Yoğun çalışma 
tempomuza rağmen kültürel 
etkinlikleri unutmadık ve sosyal 
belediyeciliğimizi ön plana çıkardık. 
Alaşehir'e ve değerli Alaşehirlilere 
hizmet etmek bizleri mutlu 
ediyor.”şeklinde konuştu.

KARAÇOBAN, ALAŞEHİR'E HİZMET 
ETMEK BİZLERİ MUTLUEDİYOR

Koyuncu'dan Alaşehir 
Belediyesi'ne 
nezaket ziyareti
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anisa'nın da içerisinde olduğu ve 13 il merkezini KARAÇOBAN: BÜYÜKŞEHİR YASASINI KARAÇOBAN: HİZMETİN SİYASETİ OLMAZ
kapsayan yeni Büyükşehir yasa tasarısı ile ilgili VATANDAŞ ONAMALIYDIMolarak değerlendirmelerde bulunan Alaşehir İlçe merkezinde planlı ve programlı bir çalışma 

Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban, coğrafi bakım- yaptıklarını belirten Belediye Başkanı Dr. Gökhan Kara-Yasanın altyapısı oluşturulmadan çıkarıldığı gün 
dan ayrıca değerlendirilmesi gereken söz konusu yasa çoban, 1.5 yılda şehrin bütün problemlerini başarılı bir ça-yüzüne çıktığını dile getiren Karaçoban, “Bu tür toplumu 
çerçevesinde; Alaşehir'in 6 beldesi ve 65 köyün tüzel lışmanın ardından, asgari düzeye indirmeyi başardıklarını doğrudan ilgilendiren yasalarda çoğulcu katılım çok 
kişiliğinin sona ereceğini söyledi. Karaçoban, “Alaşehir bu söyledi. Hizmet üzerinden hiçbir zaman siyaset yapma-önemlidir. Çünkü yasa, 56 milyon vatandaşı doğrudan ilgi-
çerçevede 86 mahalleden teşekkül olacak. Söz konusu dıklarını da söyleyen Karaçoban, “Alaşehirlilerin emanet-lendiriyor. Bizce bu kanun, çalışmaları halen süren sivil 
yasanın içeriği hakkında tam bir bilgiye hiç kimse vakıf de- lerine sahip çıkıyoruz. 2014 yılına kadar ilçe merkezindeki anayasaya konulmalıydı ve ardından halkın oluruna su-
ğil. İl ve ilçelerin idari yapısı ile vatandaşların sosyo-eko- çalışmaların tamamını bitirmeyi hedefliyoruz. Şehir mer-nulmalıydı. Referandumdan çıkacak sonuca göre de yasa-
nomik yapılarına zarar gelmeyecek şekilde düzenlemeler kezindeki gibi belli bir plan ve program doğrultusunda, ka-nın içeriği belirlenmeliydi. Manisa coğrafi özellikleri bakı-
yapılmalıydı. Bu süreçte; vatandaşın ve sivil toplum kuru- sabalıktan ve köylükten çıkan yeni mahallelerimize hizmet mından büyükşehir'e uygun değil. Zira yerleşim birimleri 
luşlarının bilgi, katkı ve görüşleri alınmalıydı. Maalesef bu vermek bizleri mutlu edecektir. Biz hizmetten kaçmayız arasındaki mesafe çok uzak. Bu nedenle vatandaş, doğ-
yapılmadı. Söz konusu yasa 56 milyon vatandaşı ilgilen- Bu durum bizi ziyadesiyle heyecanlandırıyor.”şeklinde rudan alacağı hizmetlerde büyük sıkıntı yaşayacak.”diye 
diriyor.”dedi. konuştu.konuştu.

Karaçoban: Büyükşehir yasası, vatandaşa sorulmalıydı
Alaşehir Belediye Başkanı 

Dr. Gökhan Karaçoban, 

büyükşehir yasası ile ilgili 

değerlendirmelerde 

bulundu. Karaçoban, ilgili 

yasanın hazırlık sürecinde 

"demokratik katılım" 

unsurlarının devre dışı 

bırakıldığını, vatandaşın 

ve sivil toplum 

kuruluşlarının bilgi, katkı 

ve taleplerinden uzak 

oluşturulduğunu ve “oldu 

bittiye” getirildiğini söyledi.

Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban, 'HİZMET YILI' olarak dillendiği 2012 yılını daire müdürleriyle değerlendirdi ve 2013 
yılında planlanan dev projeleri de masaya yatırdı. Fen İşleri Müdürü Muammer İbişoğlu, Hesap İşleri Müdürü Cemal Pınar, Basın ve 
Halkla İlişkiler Müdürü Hasan Deniz, Zabıta Müdürü Mustafa Aksakal, İtfaiye Müdürü Süleyman Morgül, Çevre Koruma ve Kontrol 
Müdürü Halil Koç, Yazı İşleri Müdürü Sevil Dericioğlu, Hal Müdürü Mehmet Ata ve Park ve Bahçeler Proje Sorumlusu Kadriye Özdoğan 
ve Uygulama Sorumlusu Derya Uğurluay'ın katıldığı toplantıda Başkan Karaçoban, birim amirlerinden 2012 yılına dair kısa brifing aldı.

ALAŞEHİR BELEDİYESİ, YAPMIŞ OLDUĞU HİZMETLERLE 2012 YILINA DAMGASINI VURDU. ÖZELLİKLE 26 YILDIR EL DEĞMEMİŞ ALTYAPI VE 
ASFALTLMA ÇALIŞMALARINDA BÜYÜK BİR BAŞARIYA İMZA ATTI. SÖZ KONUSU ÇALIŞMALARI DAİRE MÜDÜRLERİYLE DEĞERLENDİREN 
BELEDİYE BAŞKANI DR. GÖKHAN KARAÇOBAN, ÇALIŞMALARIN DEVAM EDECEĞİNİ VE 2013 YILININ 'PROJE YILI' OLACAĞINI SÖYLEDİ.

nisa bölgesinde hiçbir yerde ol- işyerlerinin ruhsat işlemleri ye-
mayan oyun grupları ile donat- rine getirildi.
tık. Mezarlıklarımızı tek tip çi-
çeklerle bezedik. Yol çalışmala- 8 İTFAİYE MÜDÜRÜ 
rının yapıldığı bölgelerde çiçek- SÜLEYMAN MORGÜL
lendirme çalışmaları yapıldı.  Alaşehirlilerin can ve 

mal güvenliğini sağlamak için 
8 ÇEVRE KORUMA gece-gündüz demeden hizmet 
KONTROL MÜDÜRÜ verdik. Yangın olaylarına anında 
HALİL KOÇ müdahale ettik. Standartları ya-

Birim olarak önemli ça- kalamak ve halkımıza daha iyi 
lışmalara imza attık. İlçe merke- hizmet vermek için araç-gereç 
zinin temizliği düşenli olarak ti- takviyesi yaptık. Halkımızı bi-
tizlikle yapıldı. Katı atık ve geri linçlendirmek ve bilgilendirmek 
dönüşüm çalışmaları kapsamın- için kapsamlı çalışmaları hayata 
da projeler hazırlayarak, halkın geçirdik. Bu konuda yaşanacak 
katılını sağladık. Mavi kapak doğal afetler konusunda afiş ve 
toplama kampanyasında 25 bin broşür hazırlayarak dağıtım ve 
kapak toplayarak özürlü vatan- tatbikatlar gerçekleştirdik.dik. Yeni yılda halkımızın tevec- metre içme suyu, 3 bin 770 met-012 yılının genel bir de-
daşlara katkı sağladık. Haşere-cühü, güç ve güveni doğrultu- re tatlı su, 5 bin 970 metre yağ-ğerlendirmesini yapmak 
lerle mücadele periyodik olarak 8 BASIN VE HAKLA sunda çalışmalarımızı tüm hı- mur drenaj hattı ve 2 bin 460 ve 2013 yılında yapılacak 2
yapıldı. Çevre düzenlemeleri İLİŞKİLE MÜDÜRÜ zıyla sürdüreceğiz. 2013 yılı be- metre de kara su hattı döşemesi olan hizmetler hakkında fikir 
park ve bahçeler birimi ile koor- HASAN DENİZlediyemizin üzerinde çalıştığı yapıldı. Toplamda yapılan alt-telakkisinde bulmak için daire 
dineli bir şekilde yürütüldü. Belediyemiz ile halk önemli projeleri hemşehrileri- yapı çalışması 36 bin metredir. amirleriyle bir toplantı yapan 

arasında köprü vazifesi yaptık. mizle buluşturma yılı olacaktır. Yol çalışmasını yapıldığı 72 so-Alaşehir Belediye Başkanı Dr. 
8 YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ Kültürel ve sosyal yönden bir-Yeni yılın ülkemize, milletimi- kak ve caddenin 35'inde kaldı-Gökhan Karaçoban, müdürler-
SEVİL DERİCİOĞLU çok etkinliğe imza attık. Sosyal ze, tüm insanlığa barış ve huzur rım çalışması da gerçekleştirdik. den kısa bir brifing aldı. Bele-

Belediyemizin tüm ya- belediyecilik hizmetlerini aksat-getirmesini Cenab-ı Allah'tan Buralarda kaldırımlara toplam-diye Meclis Toplantı Salonunda 
zışma işlemleri düzenli olarak madan yerine getirdik. Yıl bo-niyaz ediyorum."dedi. da 148 bin 344 metre kare de be-gerçekleştirilen toplantıda mü-
yerine getirildi. Evlilik işlemleri yunca gerçekleştirilen hizmet-ton atıldı. Asfaltlama yapılan dürler birimleri bünyesinde veri-
titizlikle yürütüldü. Meclis top- lerin paylaşımı, belediye gazete-8İBİŞOĞLU: 2012'DE yollarda ise 256 bin 34 metre ka-len hizmetleri anlattı. Toplantı-
lantılarının koordinasyonu sağ- miz ve sitemiz aracılığı ile kaklı-25 BİN 408 METRE re kazı çalışması yapıldı.”dedi.nın açılış konuşmasını yapan 
landı. Vatandaşların ve beledi- mıza düzenli olarak duyuruldu. ASFATLAMA ÇALIŞMASI Başkan Karaçoban, 2012 yılında 
yemizin ilan ve anonsları biri-GERÇEKLEŞTİRDİK 8 PARK VE BAHÇELER yapılan başarılı ve özverili çalış-
mimizce yıl boyunca düzenli bir 8 HESAP İŞLERİ Daire müdürlerinden BİRİMİ SORUMLUSU malardan dolayı müdürlere ayrı 
şekilde yapıldı. (MUHASEBE) MÜDÜRÜ ilk sözü Belediye Fen İşleri Mü- KADRİYE ÖZDOĞAN ayrı teşekkür etti. Karaçoban, 

CEMAL PINARdürü Muammer İbişoğlu aldı. Birim olarak, Alaşeh-“2012 'Hizmet Yılı'nı geride bı-
8 ZABITA MÜDÜRÜ Öncelikle mali disiplini İbişoğlu, geçen yılın asfalt sezo- ir'de görsel yönden birçok başa-raktık. İnsan odaklı hizmet anla-
MUSTAFA AKSAKAL sağladık. Belediyemizin tüm bi-nunda 72 sokak ve caddede 25 rılı çalışmaları gerçekleştirdik. yışıyla, bugüne kadar yapılma-

İlçenin kamu düzenin rimlerinin yıl boyunca yürüttüğü bin 408 metre sıcak asfalt çalış- Birçok park alanını yeniden dü-yan hizmetlere imza atmanın 
sağlanması ve halk sağlığının hizmetlerin aksamadan yerine ması yaptıklarını belirterek, zenleyerek, halkın hizmetine onur ve sevincini yaşadık. Va-
korunması adına yıl boyunca de- getirilmesinde mali finansman “Yol güzergahlarının bir çoğun- sunduk. Yeni park ve yeşil alan-tandaşlarımızın yaşam standart-
netimler aralıksız olarak yapıldı. görevini yerine getirdik. Hizmet da da altyapı çalışması da yaptık. lar oluşturduk. Bunların başında larını yükseltecek ve karşılaştık-
Ruhsatsız işyerlerinin ruhsatlan- alımları, personel ve ekipman Altyapı çalışmalarında 7 bin 11 Şelale Parkı geliyor. Güreş Alanı ları sorunları ortadan kaldıracak 
dırma çalışmaları ve yeni açılan giderleri düzenli olarak yapıldı.metre kanalizasyon, 16 bin 794 parkını yeniden düzenledik. Ma-önemli hizmetler gerçekleştir-

 Belediye bastırıyor, Koruma Kurulu direniyor
hinde yeniden toplanmasını sağ-
ladıklarını belirten Belediye 
Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban, 
“Kurul, SİT alanı ilan edilen böl-
gelerde en fazla iki kat bina ya-
pılmasına izin verdi. Ancak bu 
karar, ilk kararın ortaya çıkardı-
ğı olumsuz durumu ortadan kal-

zmir 2 No'lu Kültür ve Tabiat rastlanmazsa bina yapımına izin 
dırmaya yeterli olmadı. Bizde 

Varlıklarını Koruma Kurulu, TAMİRATLAR BİLE İZİN veriliyor.” İlçede yaklaşık 4 yıl 
koruma planlarının belediyeye 

3 Nisan 2009 tarihinde ya- ALINARAK YAPILIYOR bu karar doğrultusunda ilerledi.İ devri konusunda 2. Etap çalış-
ptığı toplantıda ilçenin 200 hek-  

malarına başladık. Şehir planla-
tarlık bölgesini SİT olarak ilan Kurul'un kararları, sa- KONUTLAŞMA RİSKLİ 

yıcı bir ekip konu üzerinde çalış-
etti. Kararla, Alaşehir'i çevrele- dece yeni ev inşa etmek iste- BÖLGELERE KAYDI

malarını sürdürüyor. Bu konuda 
yen sur alanları 1. derece, sur yenleri etkilemedi. Alınan karar-

2013 yılının sonunda bir netice boyunca yeni konutlar bu böl-alanı içerisinde kalan bölümler la “Alaşehir'de SİT alanı olarak İzmir 2 No'lu Kültür ve 
almayı hedefliyoruz. Şunu da gelerde inşa edilirken, SİT ilan de 3. derece sit alanı olarak belir- belirlenen yerlerde bina yapımı- Tabiat Varlıklarını Koruma Ku-
özellikle belirtmek istiyorum: edilen bölgelerde tek bir bina lendi. Yaklaşık 17 bin konutun nın yanında onarım, tamirat gibi rulu'nun  bu karalarıyla söz ko-
SİT KARARININ TAMAMEN dahi yükselmedi.yer aldığı ve kentin yaklaşık çalışmalarda da taşımaz sahip- nusu alanlarda arsa ya da eski 
KALDIRILACAĞINA İNAN-

yüzde 72'lik bölümünü olumsuz leri Alaşehir Belediyesi'ne baş- evleri bulunan mülk sahiplerinin 
MIYORUM. BİZİM AMACI-KARAÇOBAN: BİZ etkileyen karara Alaşehir Bele- vuruda bulunuyor. Belediye, 4-5 katlı yeni konut yapma ha-
MIZ BU ALAN İÇİNDE KA-ŞİMDİYE KADAR diyesi'nin itirazı üzerine yeniden başvuruları İzmir 2 No'lu Kültür yalleri suya düştü. Bunun neti-
LAN VATANDAŞLARIN İŞ ÜZRERİMİZE DÜŞENİN toplanan Kurul, 07 Ekim 2009 ve Tabiat Varlıklarını Koruma cesinde de boş arsalar ve eski ya-
VE İŞLEMLERİNİ KOLAY-FAZLASINI YAPTIKtarihinde, SİT alanı ilan edilen Kurulu'na gönderiyor. Kurul ev- pılar olduğu gibi kaldı. İlçede 
LAŞTIRMAK. BİZ ÜZERİ-

bölgelerde en fazla iki kat bina rakları inceledikten sonra Ma- konutlaşma zemin açısından da-
MİZE DÜŞENDEN FAZLASI-Alaşehir Belediyesi yapılmasına izin verdi. Ancak nisa Müze Müdürlüğü söz ko- ha riskli olan ve SİT ilan edilen 
NI ŞİMDİYE KADAR YERİ-olarak, İzmir 2 No'lu Kültür ve bu karar, ilk kararın ortaya çıkar- nusu alanda zemin etüdü yapı- bölgelerin dışındaki eski tarım 
NE GETİRDİK VE GETİRME-Tabiat Varlıklarını Koruma Ku-dığı olumsuz durumu ortadan yor. Bina yapımı için talep edi- bölgelerine doğru kaymaya baş-
YE DEVAM EDİYORUZ” şek-rulu'nun aldığı karara itiraz ede-kaldırmaya yeterli olmadı. len alanda tarihi eser kalıntısına ladı. Aradan geçen yaklaşık 4 yıl 
linde konuştu.rek, kurulun 7 Ekim 2009 tari-

İzmir 2 No'lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun, yaklaşık 4 yıl önce aldığı 
bir kararla Alaşehir ilçesinin yüzde 72''lik bölümünü 3. derece SİT alanı olarak ilan 

etmesi, kentte inşaat sektörünün yanı sıra şehirleşmeyi de olumsuz yönde etkiledi. 
Yaklaşık 17 bin konutun yer aldığı büyük bir alanda yapılaşma durdu. İlçe halkı yasağın 

bir an önce kaldırılmasını istiyor, Alaşehir Belediyesi de girişimlerini sürdürüyor.

Emanetiniz 
emin ellerde

Dr. Gökhan KARAÇOBAN
Alaşehir Belediye Başkanı

Saygı değer Alaşehirliler;
Alaşehir, kültürü tarihi dokusu ve 

kentleşme yönündeki hızlı gelişimiyle çağ-
daşlıkla kucaklaşan bir kent olarak çocuk-
larımıza bırakacağımız en güzel miras 
olacaktır. Alaşehir, coğrafi konumu, doğal 
güzellikleri ve temiz havasıyla bir turizm 
kenti, bereketli topraklarıyla bir tarım ken-
ti, tarihi zenginlikleri ve kültürel yapısıyla 
kültür kenti olmaya aday bir şehirdir.

****
İlçemizde “Kentsel Dönüşümü” 

başlattık. Geriye dönüp baktığımızda, orta-
ya koyduğumuz yeni hizmet anlayışıyla 
yapılamaz gibi görünen birçok hizmeti ger-
çekleştirmiş olmak bizleri daha da teşvik 
etmektedir. Hedefimiz modern bir şehir ol-
ma konusunda yeterli potansiyele sahip bu-
lunan Alaşehir'i hak ettiği yere ulaştırmak-
tır. Gelişen ve büyüyen Alaşehir'imizin so-
runlarına çözüm bulma, vatandaşlarımızın 
günlük hayatını kolaylaştırıcı tedbirler 
alma yönünde, çalışmalarımız her geçen 
gün artarak devam ediyor. Ekip yönetimi 
anlayışıyla; cesaret ve kararlılığı, sami-
miyet ve özveriyi, bilgi ve beceriyi temel 
ilke edindik. Sıkıntı ve zorlukları kay-
nağında çözen, şeffaf ve ahlaki değerlere 
bağlı, hak ve hukuka saygılı bir yönetim 
anlayışı sergilemeye azami dikkat gösteri-
yoruz. Kaynakları yerinde ve verimli 
kullanmak en önemli stratejimizdir.

***
Elbette belediyeler, halkımızın 

müşterek sorunlarını belirleme ve belirle-
nen sorunların, çözümüne yönelik plan ve 
çalışmaları yapmak durumundadırlar. Şeh-
rimizin fiziki gelişiminin temel öğesi olan 
alt yapı hizmetleri, büyük oranda tamam-
lanmış durumdadır. Düzenli ve temiz bir 
kentin ön koşulu olan alt yapı konusunda 
gerçekten de iyi bir duruma geldik diye-
biliriz. Bundan sonrasında yapılması gere-
kenleri belli planlar çerçevesinde, önümüz-
deki dönemde gerçekleştireceğimizi be-
raberce göreceğiz. Alaşehir, bakımlı park 
ve bahçeleriyle, cadde ve sokaklarıyla 
yaşanabilir, kendi kendine yeterli, çağdaş, 
modern görünümlü ve tercih edilebilen bir 
cazibe merkezi olma yolunda ilerliyor.

****
2012 yılını 'HİZMET YILI' 

olarak kabul ettik. Bu çerçevede plan ve 
programlarımızı yaparak, yıl içinde 18 bin 
metre altyapı hizmeti ve 25 bin metre (25 
kilo metre) de asfaltlama çalışması 
gerçekleştirdik. İyi bir ekip çalışması 
ortaya koyduk. Bu minvalde bizlere destek 
olan ve çalışmalarda emeği geçen tüm 
personelime teşekkür ediyorum.

****
2013 yılını da 'PROJELER YILI' 

ilan ettik. Alaşehir'i geleceğe hazırlayacak 
projeleri hayata geçirirken, 26 yıldır el değ-
memiş altyapı ve asfaltlama çalışmalarımı-
za da devam edeceğiz. Bu projelerden biri 
'KENT MEYDANI PROJESİ' dir. İlçe-
mize ayrı bir hava katacak, görsel yönden 
güzelleştirecek ve marka şehir olma yönün-
de katkı sağlayacak. Bunlarının yanında 
tarihi Halk Kütüphanemizin restorasyonu 
bu yılın Nisan ayında tamamlanarak hizme-
te açılacak. Alaşehirlilere bu yılda önemli 
sürprizlerimizde olacak. Biz hizmetin siya-
setini yapmıyor, halkımızı bilgilendiriyo-
ruz. BİZİ İZLEMEYE DEVAM EDİN!

****
Yaptıklarımızı yeterli görmemiz 

bizim açımızdan mümkün değildir. En kısa 
zamanda, sosyal ve kültürel belediyecilik 
anlayışımızı daha da geliştirmek öncelikli 
hedefimiz olacaktır. Hemşehrilerimizin 
haklarının gözetildiği, görüşlerinin değer 
kazandığı sosyal bir belediyecilik anlayışı 
sunacağız. Hem şekli büyümede, hem de 
kent hayatının kalitesinin arttırılmasında 
bütün yeniliklere açık olacağız. Bu duygu 
ve düşünceyle, yarınları müreffeh bir 
Alaşehir ve güçlü bir Türkiye dileklerimle 
tüm halkımızın yeni yılını kutluyor, saygı 
ve sevgilerimi sunuyorum.

****
BU GÜNÜNÜZ DÜNDEN 

YARININIZ BU GÜNDEN DAHA 
MUTLU VE GÜZEL OLSUN... 
Saygılarımla…
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Alaşehir Belediyesi, 2012 yılı içerisinde altyapı ve yollar için toplam 9.5 milyon lira harcadı

Alt yapı ve yol çalışmalarına dev bütçe
Alaşehir Belediyesi, 2012 yılı içinde kendi ekibiyle 108 bin 33, ihale yoluyla özel şirket aracılığıyla da 94 bin 779 metre kare olmak üzere toplam 202 bin 802 metre karelik alanı asfalt ile 
kapladı. Kanalizasyon, bordür, kaldırım, içme suyu, tatlı su, kaba su ve yağmur hattı yenilemelerinin de yapıldığı çalışmalar için Alaşehir Belediyesi, 9 milyon 533 bin 760 TL harcadı.

laşehir Belediyesi, rekarelik yol alanını asfaltla 
2012 yılında yoğun bir kapladık. Bunun 94 bin 779 
altyapı ve üstyapı ça- metrekaresi özel şirket tarafın-A
lışması gerçekleştirdi. dan gerçekleştirildi. Kendi eki-

Belediye kendi ekibi ve imkan- bimizle 12 bin 882 metre uzun-
ları ile ilçe içersinde toplam 25 luğunda bordür döşemesi, 14 
bin 408 metre uzunluğa sahip bin 834 metrekare tutarında 
72 cadde ve sokağa asfalt atar- kaldırım betonlaması, 256 bin 
ken, ihale ile iş üstlenen özel 34 metrekarelik alanda kanali-
şirket de 9 bin 779 metre uzun- zasyon kazısı, 7 bin 11 metre 
luğa ulaşan 9 farklı caddeyi as- kanalizasyon, 16 bin 494 metre 
falt ile kapladı. Toplam 9 mil- içme suyu, 3 bin 770 metre tatlı 
yon 533 bin 760 liraya mal olan su, 5 bin 970 yağmur hattı ve 2 rıyla, bir bölümünün de ihale 
çalışmalarda şehrin eskiyen alt bin 460 metre de kaba su hattı yoluyla özel bir şirket aracılı-
yapısı yenilenirken, 256 bin 34 döşemesi yaptık  Özel şirket ğıyla gerçekleştirildiğini hatır-
metre karelik alanda kazı işle- aracılığıyla da 21 bin 103 latan İbişoğlu, “Bu çalışmalar 
mi yapıldı. metre bordür döşemesi, 13 bin esnasında işimizi aksatmadan 

165 metrekare kaldır ım yapılan protokoller doğrultu-
İKİ BELDE betonlama-sı ve 7 bin 770 sunda Killik beldesinde 24 bin 
BELEDİYESİ'NE DE metrekare de kaldırıma parke 500, Piyadeler beldesinde de 8 
HİZMET VERİLDİ döşemesi işle-mi yapıldı.”bin 500 metrekare asfalt döşe-

Belediye imkanlarıyla mesi yaptık” dedi.
Çalışmalar hakkında yapılan tüm çalışmaların 5 mil-

bilgi veren Alaşehir Belediyesi yon 269 bin 603, özel şirket BELEDİYEYE MALİYETİ 
Fen İşleri Müdürü Muammer aracılığıyla yapılan işlerin de 4 9 MİLYON 533 BİN TL.
İbişoğlu, 9 milyon 533 bin 760 milyon 264 bin 156 TL olmak 
liraya mal olan çalışmalarla üzere toplam 9 milyon 533 bin Gerçekleştirilen çalış-
Alaşehir'in hem görsel olarak 760 liraya mal olduğunu hatır-malarla Alaşehir'in alt yapı so-
güzelleştiğini, hem de alt yapı- latan İbişoğlu, ilçenin güzel-runlarının ortadan kalkacağına 
nın yenilenmesi suretiyle ilçe- leşmesine vs altyapı sorunları-işaret eden İbişoğlu, çalışmalar 
nin uzun yıllar sürecek bir ra- nın ortadan kaldırılmasına yö-hakkında şu bilgileri verdi; 
hatlama sağladığını belirtti. nelik bu çalışmalar dolayısıyla “Bu yılki altyapı çalışmaları-
Çalışmaların bir bölümünün belediye ekipleri ve özel şirket mızda çok sayıda cadde ve so-
belediyenin kendi ve imkanla- çalışanlarına teşekkür etti. kakta toplam 202 bin 812 met-

Karaçoban; 

“Tüm Engelleri 
Kaldırıyoruz”
Alaşehir Belediye Başkanı Dr. 
Gökhan Karaçoban, 3 Aralık 

Dünya Engeller Günü 
nedeniyle İşitme Engelliler 

Spor Kulübü Derneğini ziyaret 
ederek, dernek üyeleriyle bir 

araya geldi. Karaçoban, 
Alaşehir Belediyesi'nin engelli 
dostu bir belediye olduğunu 

belirterek, dernek 
mensuplarının ve diğer 

engelli vatandaşların özel 
günlerini kutladı. 

 Aralık Dünya Engelliler Günü 
münasebetiyle, İşitme Engelliler 
Spor Kulübü Derneğini ziyaret 3

eden Belediye Başkanı Dr. Gökhan 
Karaçoban, Engelliler için engellerin 
kaldırıldığı, hiçbir şeyin engel 
olmadığı yaşam alanları kurduklarını 
söyledi. Her zaman engelli 
vatandaşların yanında olduklarını 
belirten Karaçoban, "Alaşehir 
Belediyesi olarak engelli vatandaşların 
yaşamını kolaylaştırmak için her türlü 
adımı atıyoruz. Hayata geçirdiğimiz 
tüm hizmetlerde engelli vatandaşlarımızı düşünerek planlama yapıyoruz. Yaklaşık 13 
yıldır eğitim almalarını sağlamak için ücretsiz servis hizmet veriyoruz.”dedi.

illik Belediye Başkanı da sıkıntılar yaşanacaktır. Mani-
Halil Kara'nın ev sahip- sa'da 800 tane köy, 80 tane belde 
liği yaptığı toplantıya kapatılıyor. Bu mahallelerimizde K

Manisa Belediye Başkanı Cengiz her türlü ruhsat, su gelirleri, tah-
Ergün, Alaşehir Belediye Baş- silatı, emlak vergileri tahsilatı 
kanı Gökhan Karaçoban, Demir- söz konusu olacak. En küçük bir 
ci Belediye Başkanı İhsan Temel, bakkal dükkanı bile açacak olsa-
Selendi Belediye Başkanı Nurul- nız, bunlar ruhsata bağlanacak. 
llah Savaş, Kemaliye Belediye Bana göre bu yasanın eksik ta-
Başkanı Mehmet Ok, Gökkaya rafı; kapanan belde ve köyle-
Belediye Başkanı İbrahim Kara, rimizde vatandaşların görüşle-
İcikler Belediye Başkanı Mevlüt rinin alınması gerekirdi. Büyük-
Karabacak, Yılmaz Belediye şehire sıcak bir geçiş yapılması 
Başkanı Ferudun Ogan, İsakçele- daha uygun olabilirdi. Bugün 
bi Belediye Başkanı Hakan Ulak, 'ben yaptım oldu' politikaları ya-
Mütevelli Belediye Başkanı Sü- şanıyor. Bu konuda vatandaşımız 
leyman Kahraman, Urganlı Be- önümüzdeki seçimlerde kararını 
lediye Başkanı Halil Daşkan, es- verecektir. Doğruyu yanlışı göre-aydır ara vermiştik. Bu aradan üç yıldır bu toplantıları aylık 
ki belediye başkanları ve beledi- cektir, ona göre değerlendirecek-sonra ev sahipliği yapma onuru olarak yapıyoruz. Geçtiğimiz 
ye meclis üyeleri katıldı. tir. Ama bu işten en çok zararlı çı-bize düştü. Manisa büyükşehir Kurban Bayramı ve Ramazan 

Sarıkız Restorant'ta ak- kacaklar, zarar görecekler köyle-oldu, bundan sonra bu tür top- Bayramı nedeniyle toplantılara 
şam yemeğinde buluşan başkan- rimiz ve beldelerimiz olacaktır. lantılara daha çok ihtiyacımız ara vermiştik. Bu toplantılarda 
lar bilgi alışverişinde bulundular. Büyükşehirin mevcut büyük ya-var. 2014 yerel seçimlerine nasıl fikir alışverişinde, iştişarelerde 
Belediyelerin karşılaştıkları so- tırımlar noktasında faydası ola-hazırlanmamız gerektiği konu- bulunuyoruz. Fikirler ortaya 
runlar, ihalelerde yaşanan sıkıntı- caktır. Çöp, çevre, Gediz'in arıt-sunda daha çok istişareye ihtiya- atılıyor, eksiklikler nelerdir, 
lar, imar durumları, Manisa'nın ma tesisleri yapımı konusunda, cımız olacak" dedi. ihalelerde ne gibi sıkıntılar 
büyükşehir olması ile ilgili karşı- büyük projelerin hayata geçiril-Alaşehir Belediye Baş- yaşanıyor, biraz da siyasi konuş-
laşılacak sıkıntılar, bunların çö- mesi noktasında yararlı olacaktır. kanı Dr. Gökhan Karaçoban ise, malarla birlikteliğimizi sürdürü-
züm yolları, büyükşehir mevzua- Köylerde ve beldelerde imarlaş-"Bu toplantılarda kendi özeleşti- yoruz. Manisa 2014 yılından iti-
tında izlenecek yollar tartışıldı. ma açısından, kentsel dönüşüm rimizi, eksiklerimizi, yapmamız baren büyükşehir oldu. Büyükşe-
Toplantıya ev sahipliği yapan açısından bir bütünlük arzede-gereken çalışmaları tartışıyoruz. hir ne getiriyor, ne götürüyor, 
Killik Belediye Başkanı Kara, cektir. Toplu konut açısından, Toplantılara büyük önem veriyo- bunları vatandaşlarımıza anlat-
"Manisa'da her ay bir belediyenin depreme dayanıklı yapılaşmalar ruz." diye konuştu. mamız gerekiyor. Büyükşehir 
ev sahipliğinde toplantı yapıyo- açısından yaralı olacaktır. İşte yukardan bakıldığı zaman, yapı-
ruz. Bu toplantılarda görüş alış bunları artılarıyla, eksileriyle ERGÜN, "BÜYÜKŞEHİRİN lacak yatırımların daha iyi bir 
verişinde bulunuyoruz. Üç beş vatandaşlara anlatmamız lazım."EKSİLERİ VE planlanmasını gerektiriyor. Ama 

Killik Belediye Başkanı Halil ARTILARI VAR" getirdiği sıkıntılar yok mu? Tabi 
Kara'nın misafiri olan belediye ki var. Bunklar nedir? Manisa il 
başkanları, yemekli toplantının     Manisa Belediye Baş- merkezinden 200-250 kilometre, 
ardından beldenin tarihi ve tu-kanı Cengiz Ergün ise, 3-4 saat uzaklıktaki köylere hiz-
ristik yererini de gezdiler.şöyle konuştu: "Yaklaşık met götürmede, yardım noktasın-

MHP'li belediye başkanlarının her ay düzenli olarak bir araya geldiği ve görüş alışverişinde bulunduğu 
toplantıya, bu ay Alaşehir ilçesine bağlı Killik Belde Belediyesi ev sahipliği yaptı. Bir araya gelen 

başkanlar, belediyelerin sorunları ve büyükşehir belediyeciliği konularında görüş alış verişinde bulundular.

Manisa'nın MHP'li Belediye 
Başkanları Alaşehir'de Toplandı

 13 farklı çalışma
Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nden

Alaşehir Belediyesi, Aralık 1) Şelale alanına dolgu döküm ve 
ayı içinde park ve çevre tesviye çalışmaları yoğun olarak 
düzenleme çalışmaları devam etmekte

kapsamında 13 farklı çalışmaya 2) Şehir girişi yol üzerindeki ha-
imza attı. Alaşehir Belediyesi Park vuzlar ve havuzun yanındaki çınar 
ve Bahçeler Müdürlüğü Uygulama ağacı etrafında oturma yeri yılba-
Sorumlusu Yüksek Ziraat Mühen- şına kadar tamamlanmasına çalı-
disi Derya Uğurluay, çalışmaların şılıyor.
Alaşehir'in güzelleşmesi adına çok 3) Semih Evcim orta kısıma mev-
önemli olduğunu söyledi. simlik kışlık çiçek dikimi yapıldı 

Alaşehir Belediyesi Park ve yazlık çiçekler söküldü. 
ve Bahçeler Müdürlüğü, yılın son 4) Kapalı spor salonu önündeki  
ayı olan Aralık'ta 13 farklı bölgede çalı bitkileri temizlendi.
çeşitli çalışmalar gerçekleştirdi. 5) Yunus emre kavşağına 12 adet 
Çalışmalar kapsamında Hacı Ke- farklı boyutlarda Sikas bitkisi 
lepir İlkokulu ve Alaşehir Lisesi dikildi. Çalışmalar devam ediyor. 
bahçesinde yeni açılışı yapılan 6) Şehir girişi orta refrüje toprak 
Anadolu Lisesi bahçesinde çevre altı sulama sistemi kurulum işle-
düzenlemesi yapılırken, Yunus mi, gübreleme, Ligustrum ağaç-
Emre Kavşağı'na 12 adet farklı bo- ları, alev çalısı dikimi ve dekoratif 
yutlarda Sikas bitkisi dikildi. taş döşeme işlemleri yapıldı.

7) A.Türkeş meydanı yanındaki 2 
ÇALIŞMALAR 2013'TE DE yeşil alanın bir kısmına menekşe 
DEVAM EDECEK dikimi yapıldı. Farklı dış mekan 

bitkileri dikimi devam edecek.
Aralık ayında yapılan ça- 8)  Fen işleri önü, çamlık parkı, 

lışmalar hakkında bilgi veren Ala- meydan ve kavşaklardan yabancı 
şehir Belediyesi Park ve Bahçeler ot ve yazlık mevsimlik çiçek ve 
Müdürlüğü Uygulama Sorumlusu güller söküldü fen işleri önüne 
Yüksek Ziraat Mühendisi Derya kışlık çiçek dikimi yapıldı. Fatih 
Uğurluay, Aralık ayında dikim, bu- mh. de ki bazı parkların kışlık 
dama, gübreleme, dolgu döküm ve budamaları yapıldı. 
çevre düzenlemesi gibi çeşitli ça- 9) Emniyet müdürlüğü etrafındaki 
lışmalar gerçekleştirdiklerini söy- çalı bitki-lerine şekil budaması 
ledi. Aralık ayında başlattıkları bu yapıldı.
çalışmaların bazılarının halen de- 10) Seramızın taşınacağı yer olan 
vam ettiğini belirten Uğurluay, arıtma tesisimizde sera alanına 
2013 yılında da çok önemli çalış- dolgu çalışmaları başladı.
malar gerçekleştireceklerini söy- 11) İtfaiye karşısındaki yürüyüş 
ledi. yollarına kayrak taşları döşendi.

Uğurluay, yaptıkları çalış- 12) Bazı ilköğretim okullarında 
maların şehrin güzelleşmesi ve bahçe düzenlemeleri yapıldı. (Ha-
mevcut güzelliğinin korunması cı kelepir i.o. ve Alaşehir lisesi ya-
adına çok önemli çalışmalar ol- nında yeni yapılan okulun yan 
duğunu belirterek, Aralık ayı için- bahçesi)
de başlatılan ve bazıları halen de- 13) Futbol sahalarımızın çim biç-
vam eden çalışmaları şöyleı; me işlemleri yapıldı. 
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Başkan Karaçoban, Cuma Pazarı Esnafını dinledi
Cuma Pazarı esnafından oluşan 20 esnaf ve oda temsilcileri bazı 

sıkıntılarını aktarmak için Belediye Başkanı Dr. Gökhan 

Karaçoban'ı ziyaret etti. Karaçoban, ziyaretine gelen Sebzeciler 

ve Meyveciler Odası Başkanı Ümit Marhan, Tuhafiyeciler Odası 

Başkanı Adnan Işık ve 20 esnaf temsilcisiyle bir toplantı yaptı.

dan, tüketicilerin hak ve vuşacaklardır. Sürecin so- ni döneme uyum için gerekli 
menfaatlerine kadar bir çok nunda da sokaklarda, men- çalışmaları başlatmış, Ocak 
düzenlemenin yer aldığı yö- şei belirsiz, bir hengameyle Meclisimizde Pazar yerleri-
netmelik, pratik hayatımıza satılan mallar yerine satıcı- ne dair bir uygulama yönet-
önemli etkiler gösterecektir. ların değil kimliklerinin ve meliği çıkarmıştır. Haliha-
Belediyeler geçiş sürecinin tabelalarının konuştuğu, zırda çalışmalar, mevzuatın 
sonunda Pazar-Market diye- malların tanıtımını satıcısı- belirlediği takvime göre Be-
bileceğimiz modern, sıhhi, nın değil etiketinin ve ürün lediyemizce hassasiyetle 
güvenilir ve bir anlamda ta- künyesinin belirlediği bir sürdürülmektedir.”
rihimizde Kapalı Çarşı ola- yapı oluşacaktır.

laşehir Sebzeciler ma Pazarını, altyapı ve as- dada çıkacak olan karara hazırlanıp Resmi Gazete'de rak yer almış mekanlara ka- Belediyemiz bu ye-
ve Meyveciler Oda- faltlama çalışmalarından herkes saygı göstermeli ve yayınlanan Pazar Yerleri 
sı Başkanı Ümit dolayı bir alt cadde olan Ke- bu karara uymalıdır. Bele- Hakkında Yönetmelik ile A

Marhan, Tuhafiyeciler Oda- nan Evren Caddesine taşın- diye olarak bu konuda adil pazarlarda yeni bir dönem 
sı Başkanı Adnan Işık ve 20 mıştı. bir çözüm arıyoruz. Yakın başlığını belirterek, şunları 
esnaf temsilcisi, Cuma Pa- bir zamanda konuya ilişkin söyledi: “Bazı hükümleri 
zarı'nda yaşanan sıkıntıları KARAÇOBAN: karar taraflara iletilecektir. için geçiş süreçleri öngörül-
dillendirmek ve çözüm bul- ADİL BİR ÇÖZÜM Bizim niyetimiz tüm esnaf- müş bu yönetmeliğe göre, 
mak için Belediye Başkanı ARIYORUZ ları belli bir noktada topla- pazarlarımız artık salt Bele-
Dr. Gökhan Karaçoban'ı zi- mak ve kapalı bir Pazar ye- diyeler ile pazarcı esnafı 
yaret etti. Başkan Karaço- Esnafların talepleri- rine kavuşturmaktır.”dedi. arasında bir konu olmaktan 
ban da esnaflar ve temsilci- ni dinleyen Belediye Başka- çıkıp, merkezi idareden ni-
leri ile meclis toplantı salo- nı Dr. Gökhan Karaçoban, PAZAR YERLERİNDE hai tüketiciye kadar tüm ta-
nunda bir toplantı yaptı. “Sizler tekrar İstiklal Cad- YENİ DÖNEME rafların hak, görev ve men-
Toplantıya; Esnaflardan So- desine geçmek istiyorsunuz. DOĞRU… faatlere sahip olduğu bir ya-
rumlu Belediye Meclis Üye- Yaşadığınız sıkıntılara vakı- pıya kavuşturulacaktır. Pa-
si Hasan Alıcı ve Belediye fız. Ama bizde bu konuda Toplantıya katılan zar Yerlerinde kurulması 
Hal Müdürü Mehmet Ata da caddedeki sabit esnaf üze- Belediye Hal Müdürü Meh- mecburi hizmet tesislerin-
katıldı. Belediye yaklaşık 5 rinde anket çalışması yaptı- met Ata da, 12 Temmuz den, sergi yerlerinin taşıma-
ay önce, 2003 yılında İstik- rıyoruz. Çıkan neticeye göre 2012 tarihinde Gümrük ve sı gereken niteliklere; pazar-
lal Caddesinde kurulan Cu- karar vereceğiz. Ortak pay- Ticaret Bakanlığı tarafından cıların ülke çapında kaydın-

Alaşehir Belediyesi Çevre Koruma 
ve Kontrol Müdürlüğü, engellilerin 
tekerlekli sandalye ihtiyacını karşı-
lamak amacıyla 3 ay önce Sevgi yo-
lunda mavi kapak toplama kampan-
yası başlatmıştı. Bu amaç doğrultu-
sunda startı verilen kampanyada 25 
bin kapak toplandı. Kampanyaya 
yürekten destek olan Alaşehirlilere 
teşekkür eden Belediye Başkanı Dr. 
Gökhan Karaçoban, kampanyanın 
hedefine ulaştığını söyledi. Alaşehir 
Belediyesi, bir sosyal projeye daha 
imza attı. Çevre Koruma ve Kontrol 
Müdürlüğü, özürlü aracı almak için 
bundan 3 ay önce, Sevgi Yolu boyun-
ca muhtelif yerlere kutucuklar koya-
rak, 'Mavi Kapak' toplama kampan-
yasını başlatmıştı. Muhtelif nokta-
lara 20 adet kutucuk yerleştirdikle-
rini belirten Belediye Başkanı Dr. 
Gökhan Karaçoban, “Amacımız 
engelli vatandaşlarımızın tekerlekli 
sandalye almaktı. Toplanan 
kapaklarla 5 vatandaşımıza akülü 
araç alınabilecek. Kampanyanın 
amacına ulaşması bizleri ziyadesiyle 
mutlu etmiştir.”dedi.

KARAÇOBAN: TÜM 
ALAŞEHİRLİLERE 
TEŞEKKÜR EDİYORUZ

3 ay içerisinde kampanya 
kapsamında 25 bin 
mavi kapağın 
toplandığını ifade 
eden Başkan 
Karaçoban, "Biz bu 
işe kendimizi 
engelli birinin 
yerine koyarak, 
yürüyemediğimizde 
ne tür zorluklar çekebileceğimizi 
düşünerek başladık. Kısa sürede 
kampanya hedefine ulaştı. Toplanan 
kapakları ilgili kuruluşa teslim ettik. 
Bu kapaklar sayesinde 5 özürlü 
vatandaşımız daha bir nebze 
özgürlüğüne kavuşacak. Kendilerini 
engellilerin yerine koyarak, bu 
sosyal projeye destek olan tüm 
Alaşehirlilere teşekkür ediyorum” 
şeklinde konuştu.

Belediye'den özürlü 
vatandaşlara destek

Alaşehir Belediyesi, 2 parkı daha yenileyecek
Alaşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Toptepe ve 

Kenan Evren Parklarını revize etmek için kolları sıvadı. İki park 
için de projeler hazırlandı. Çalışmaların önümüzdeki günlerde 

başlayacağı ve yıl içinde tamamlanarak, hizmete açılacağı 
belirtildi. Yapılacak revize çalışmaları hakkında bilgi veren Peyzaj 

Mimarı Kadriye Özdoğan, her iki parkın projelerinin hazır 
olduğunu ve kısa sürede çalışmaların başlayacağını söyledi.

laşehir Belediyesi Park ve Bah- kımızın projelerini hazırladık. Çalışma-
çeler Müdürlüğü Proje Sorum- ları önümüzdeki günlerde başlatıp, yıl Alusu Peyzaj Mimarı Kadriye içinde hizmete açmayı hedefliyoruz. 

Özdoğan, Toptepe ve Kenan Evren Park sahalarında birçok yenileme çalış-
Parklarının yeniden revize edilerek, hal- ması yapılacak. Revize çalışmalarının 
kın hizmetine açılacağını söyledi. Her ardından, parklarımız tam anlamıyla 
iki parkın revizyon projelerinin hazır- halkımızın kullanımına açılacak” şek-
landığını da belirten Özdoğan, “İki par- linde konuştu. 

 “TOPTEPE  PARKI: Toplamda 19000 m2 rekreasyon alanına sahip 
parkın; Yeşil alanı14000 m2 Bina(su deposu) 225,4 m2, Mevcut yol 2367,3 
m2 ve Seyir terası 4000 m2 olarak planlandı. Park alanı girişleri yenilenecek 
ve yeşil alanda ıslah çalışması yapılacak. Çim alanda otomatik sulama 
sistemi yapılacak. Yeşil alanlarda bitkilendirmede iyileştirmeler olacak. 
Yürüyüş yollarında ve bordürlerde tadilat yapılacak. Park alanının oturma 
grupları yenilenecek.

KENAN EVREN PARKI: 43.200 m2 toplam alana sahip parkın; Toplam 
yeşil alanı 26.375 m2, Halı saha1148 m2, Süs havuzu(Gölet) alanı 1249 m2, 
Toplam sert zemin artı yürüyüş yolu10.568 m2, Kafeterya alanı 330 m2, 
Kafeterya alanı 104 m2 ve Kapalı yüzme havuzu 922 m2 olarak planlandı. 
Mescit olarak kullanılan mevcut bina tadilat edilip, misafirhane olarak kulla-
nılacak. Yeşil alanlarda ıslah çalışması yapılacak ve yürüyüş yolları asfalt 
kaplama olacak. Gölet tadilat edilerek daha estetik bir görünüm kazandırıla-
cak. Yeni modern oturma grupları konulacak. Bitkilendirme anlamında sey-
reltme yapılacak. Park tam anlamıyla halkın kullanımına açılacak”

Karaçoban, “Atatürk Parkını halka iade edeceğiz”
laşehir Belediye Başkanı Dr. kare alana sahip Atatürk Parkı'nın ka- den gelen yoğun talep üzerine bu çalış- riyoruz. Yeniden revize edildikten 
Gökhan Karaçoban, Yeni Ma- feterya ve su gösteri alanları yeniden maları başlattıklarını belirten Karaço- sonra, parkımız sosyal tesislere dönü-
halledeki Atatürk Parkı'nın revize edilecek. Sahanın 2 bin 500 ban, açıklamasının devamında da şun- şecek ve birçok aktiviteye ev sahipliği A
yeniden revize edilerek, metre karelik alanında yeşil alan oluş- ları söyledi: “Halkımızın taleplerine yapacak. Şimdiden Alaşehirlilere ve 

mahalleliye iade edileceğini söyledi. turulacak. Vatandaşların aileleriyle önem veriyor ve isteklerini yerine geti- mahallemize hayırlı uğurlu olsun.”
Karaçoban, mahalle halkından gelen birlikte gelip dinlenebileceği yeni 
talep üzerine, park içinde bulunan sera oturma grupları oluşturulacak. Bunun 
ünitesinin arıtma tesislerine taşına- yanında park içinde 1400 metre de yü-
cağını belirterek, “Nakil çalışmalarına rüyüş yolu planlıyoruz. Bu arada sera 
başladık. Park alanının düzenleme ünitesinin nakil çalışmalarına başla-
çalışmalarını bu yıl içinde tamam- dık. Park alanının düzenleme çalışma-
layarak, mahalleliye teslim etmeyi he- larını bu yıl içinde tamamlayarak, 
defliyoruz.”dedi. mahalleliye teslim etmeyi hedefliyo-

Atatürk Parkı'nın yeniden dü- ruz.”şeklinde konuştu.
zenlenerek Belediye Sosyal Tesisleri-
ne dönüştürüleceğini dile getiren Ala- KARAÇOBAN: HALKIMIZIN 
şehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan TALEBİNİ YERİNE 
Karaçoban, parkın içindeki sera bölü- GETİRİYORUZ
münün arıtma tesislerine taşınacağını 
söyledi. Karaçoban, “4 Bin 390 metre Yeni mahalle ve Alaşehirliler-
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ALAŞEHİRLİLERİN MÜDÜR BABA DEDİĞİ, KAYMAKAMLIK YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ MUSTAFA TOKTAŞ, 44 YILLIK MEMURİYET HAYA-
TINI NOKTALADI. ORTAKLAŞA OLARAK ŞELALE RESTORAN'TATERTİP EDİLEN VEDA YEMEĞİNDE DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI.

Alaşehir'in “MÜDÜR BABASI” emekli oldu
Başarılarla dolu koskoca 44 yıl. Hiç heyecanını kaybetmeden ve mesai 

mefhumu gözetmeksizin kolay değil 44 yıl kamu hizmetinde bulunmak. Alaşehir 

Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Mustafa Toktaş, ortaklaşa tertip edilen veda 

yemeğiyle memuriyet hayatını noktaladı. Şelale Sosyal Tesisleri'nde verilen 

yemeğe 110 kişi katıldı. Alaşehirlilerin 'Müdür Baba' dediği Toktaş'a Kaymakam 

Kemal İnan, Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban, Üzüm Sulama Birliği ve 

Ziraat Odası Başkanı Necdet Türk, teşekkür plaketi ve şilti verdi. 

4 kaymakamla çalış- nı Dr. Gökhan Karaçoban lirterek, “Bu kısa sürede 
ma şerefine nail olan, şilt, Üzüm Sulama Birliği ve Alaşehirlilere özveri ile hiz-
ilk günkü gibi hiç he- Ziraat Odası Başkanı Nec- met ettiğine şahit olduk. 2
yecanını kaybetmeden det Türk de odalar ve muh- Kendiyle “ÖZ” ve “UZ” ça-

ve mesai mefhumu gözet- tarlar adına teşekkür plaketi lıştık. İlk günkü gibi heye-
meksizin tam 44 yıldır kamu takdim etti. canla çalışmasına hayran 
hizmeti veren Alaşehir Kay- kaldım. Devletimize ve mil-
makamlığı Yazı İşleri Mü- İNAN: ÖZVERİLİ letimize özveri ve mesai 

taş'a üstün hizmet belgesi ve Karaçoban, “Bu organizas- “Bizlere hem ağabeylik yap- ve Alaşehirlilerin 'Müdür dürü Mustafa Toktaş, ortak- ÇALIŞMALARINDAN mefhumu gözetmeksizin 
teşekkür plaketi takdim ede- yona “Veda” deniliyor, ama tı, hem de yol gösterdi. Se- Babası' Kaymakamlık Yazı laşa olarak Şelale Sosyal Te- DOLAYI TEŞEKKÜR hizmetlerin dolayı teşekkür 
rek sivil hayatta da başarılar biz duayen müdür, abimiz vecen tavırları ve özverili İşleri Müdürü Mustafa Tok-sisleri'nde düzenlenen veda EDİYORUZ ediyoruz. Biz hakkımızı he-
diledi. Toktaş ile ayrılmaya niyeti- çalışmalarıyla bizlere örnek taş da 44 yıllık memuriyet yemeğiyle, aktif çalışma ha- lal ettik, kendisinden de he-

miz yok. Kendisini her za- oldu. Ondan çok şeyler öğ- hayatının 18 yılını Alaşe-yatını sonlandırdı. Duygusal Canlı müzik eşli- lallik talep ediyoruz. Bun-
KARAÇOBAN: BİZE man yanımızda görmek isti- rendik. Kendisini bundan hir'de yaptığını ve Alaşehir' anların yaşandığı ve 110 ki- ğinde yenen yemeğin ardın- dan sonraki hayatında aile-
“ABİLİK” YAPTI yoruz. Kolay değil 44 yıl sonra da hep yanımızda gör- in kendisinde ayrı bir yeri şinin iştirak ettiği yemekte; dan ilk olarak konuşan Ala- siyle birlikte mutlu, huzurlu 

aralıksız kamu hizmetinde mek istiyoruz. Bundan son- olduğunu söyledi. Toktaş duayen müdür Toktaş'a şehir Kaymakamı Kemal ve uzun bir ömür diliyorum” 
     Kaymakam İnan'dan bulunmak. Ne mutlu ona ki; raki hayatında kendisine yaptığı teşekkür konuşma-Kaymakam Kemal İnan üs- İnan, kısa bir sürede olsa dedi.
sonra söz alan Alaşehir Be- dost ve sevenleriyle bir ara- mutlu, huzurlu ve sağlıklı sında; “24 Kaymakamla ça-tün hizmet belgesi ve teşek- kendisinin de Toktaş ile ça-          Kaymakam İnan, ko-
lediye Başkanı Dr. Gökhan da olmak. Sevmek ve sevil- bir ömür diliyor, hizmetle- lışma şerefine nail oldum. kür plaketi, Belediye Başka- lışma imkanı bulduğunu be- nuşmasının ardından Tok-

mek. Kendisine ilçemize rinden dolayı da ayrıca te- Bunlardan 18'i ile hala irti-
verdiği özverili hizmetler şekkür ediyoruz.”şeklinde batım devam ediyor. Seve-
için teşekkür ediyor, bundan konuştu. rek 44 yıl hizmet ettim. Hiç 
sonraki hayatında da sağlık             Türk de odalar ve heyecanımı kaybetmedim. 
ve mutluluklar diliyoruz” muhtarlara yardım ve des- Ne mutlu bana ki, gönül 
diye konuştu. teklerinden dolayı Toktaş'a dostlarıyla beraberim. Beni 

iki ayrı teşekkür plaketi tak- onurlandırdınız. Bu günü 
TÜRK: BİZLERE ÇOK dim etti. hiç unutmayacağım. Tüm 
YARDIMCI OLDU Alaşehirlilere teşekkür edi-

TOKTAŞ: HERKESE yorum. Bu süreçte bilmeye-
          Alaşehir Üzüm Sula- TEŞEKKÜR rek birilerini üzdüysem özür 
ma Birliği ve Ziraat Odası EDİYORUM diliyorum. Tüm Alaşehirli-
Başkanı Necdet Türk de, lere hakkımı helal ediyor, 
Toktaş'ın oda ve köy muh- Yapılan jest ve ko- onların da haklarını helal 
tarlarına elinden gelen yar- nuşmalardan duygulandığı etmelerini rica ediyorum” 
dımı yaptığını belirterek, gözlemlenen duayen müdür şeklinde konuştu.

Karaçoban da edilmesi oybirliği ile kabul edildi.
katıldı. Karar sonrası açıklamalarda 
Salihli, Alaşehir, bulunan Alaşehir Belediye Başkanı Dr. 
Sarıgöl ilçe ve Gökhan Karaçoban , "Karar 4 ilçe ve 
beldeleri Katı Atık beldelerimiz için hayırlı olsun. Büyükşe-
Bertaraf Tesisi hir Yasası kapsamında Manisa'nın 
Birlik Meclisi aralık Büyükşehir olması ve Katı Atık sorum-
ayı olağan meclis luluğunun da Büyükşehir Belediyesine 
toplantısı, Salihli geçmesi nedeniyle birliğin tüzel kişiliği-
Belediye Meclis nin sonlandırılması gerekiyor. Katı Atık 
Salonu'nda 27 Bertaraf Tesisi yapımı Büyükşehir Bele-
Meclis üyesinin diyesi görev alanına girmektedir. Mani-

laşehir, Salihli, Sarıgöl ilçelerini katılımı ile gerçekleştirildi. Yoklama ile sa'nın Büyükşehir olması ile birlikte bir-
ve bu ilçelere bağlı beldeleri başlayan meclis toplantı-sında haziran liğimiz çalışma yapamayacak, hizmet alı-Akapsayan Katı Atık Bertaraf ayı meclis toplantısında alınan kararlar mı gerçekleştiremeyecek duruma gel-

Tesisi Birliği fesih edildi. Aralık ayı meclis üyelerine dağıtıldı. Gündem miştir. Bu kapsamda birliğimizin feshe-
olağan meclis toplantısına, birlik üyesi maddelerinin görüşülmesi ile devam dilmesini meclisimizde aldığımız karar 
Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan eden meclis toplantısında, Birli-ğin fesih ile resmiyet kazandırıyoruz" dedi.

Katı Atık Bertaraf Tesisi Birliği Fesih Edildi

lçemiz kamuoyunda kitap okumanın 
önemi konusunda farkındalık oluştur-
mak için çeşitli etkinlikler düzenleyen İ

Alaşehir 19 Mayıs Ortaokulu öğrenciler, 
öğretmenler ve velilerin katılımıyla Ala-
şehir Belediyesi'nin sponsorluğunda, il-
çenin cadde ve meydanlarında kitap oku-
ma etkinliği yaptı. Okuldan başlayıp Pa-
zar camisi önünde sona eren yürüyüşe öğ-
renciler, öğretmenler ve velilerin yanı sıra 
vatandaşlar da katıldı. Yürüyüşe iştirak 
edenler Cumhuriyet Meydanı, Sevgi Yolu 
üzerinde bulunan İş bankası ve Pazar 
cami önünde üç grup halinde kitap okuya-
rak, kitap okumanın yararlarına dikkat 
çektiler. Etkinliğe başta Belediye Basın 
ve Halkla İlişkile Müdürü Hasan Deniz manın önemine dikkat çekmek için bu et- etkinliklerle öğrencilerimize bu alışkan-
olmak üzere, çok sayıda daire amiri de kinliği düzenlediklerini söyledi. Karaço- lığı kazandırmamız gerekir. Bu proje kap-
destek verdi. ban, ”Ülkemizde kitap okuma oranı geliş- samında etkinliklerimiz aralıksız olarak 

miş ülkelerin çok gerisindedir. Oysa kitap öğretim yılı sonuna kadar sürecek. Bu et-
KARAÇOBAN: BU ETKİNLİĞİ okuma ile ülkelerin gelişmişlik seviyeleri kinlikte görev alan başta okulumuz, Türk-
KİTAP OKUMANIN ÖNEMİNE arasında doğru bir orantı vardır. Bunun çe öğretmenimiz Ali Beler ve Rehber öğ-
VURGU YAPMAK İÇİN için toplumumuzda kitap okuma alışkan- retmenimiz Halil Geçit olmak üzere eme-
DÜZENLEDİK lığını mutlaka  yaygınlaştırmamız gere- ği tüm öğretmenlerimize, öğrencilerimize 

kir. Kitap okumak bireye çok önemli artı ve velilerimize teşekkür ediyoruz.” dedi.
Manisa Valiliği'nin başlatmış ol- özellikler kazandırır. Bireyin öz güvenini Açıklamalarının son bölümümde Karaço-

duğu 251 Bin Dev Öğrenci ve Okullar artırarak toplum içinde rahat hareket et- ban, ayrıca kitap okumak isteyen vatan-
Hayat Olsun Projesi kapsamında düzen- mesini sağlar. Sözcük dağarcığını gelişti- daşların okullarında ve kütüphaneye üye 
lenen etkinliğin ardından, konuya ilişkin rir. Hücrelerinin yenilenmesini sağlar. Ki- olarak hiçbir ücret ödemeden istedikleri 
olarak bir açıklama yapan Belediye Baş- tap okuma alışkanlığı küçük yaşlarda edi- kitabı okuyabileceklerini söyledi.
kanı Dr. Gökhan Karaçoban, kitap oku- nilen bir alışkanlıktır. Bu nedenle çeşitli 

Belediye'den okuma kampanyasına destek

Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban, laşehir Belediyesi'ne atamaları 
“Öncelikle sizleri kutluyorum. yapılan 11 yeni personel 
Belediyecilik hizmetlerimizin kalitesi görevlerine başladı. 2 mimar, 1 A
sizlerle beraber daha da artacağına şoför ve 8 itfaiye erinden oluşan yeni 
inancım tamdır. Sizlerden özverili ve personeli ziyaret eden Belediye Başkanı 
başarılı çalışmalar bekliyorum. Çalışma Dr. Gökhan Karaçoban, personelleri 
hayatınızda başarılar diliyorum” kutlayarak, görevlerinde başarılar 
şeklinde konuştu.diledi. Karaçoban, 

“Sizlerden özverili ve 
başarılı çalışmalar 
bekliyorum. Belediyecilik 
hizmetlerinizde başarılar 
diliyorum.”dedi.
Alaşehir Belediyesi'ne 
ataması yapılan 2 mimar, 1 
şoför ve 8 itfaiye erinden 
oluşan yeni personel 
görevlerine başladı. Memur 
statüsünde işe başlayan 
personelleri ziyaret ederek, 
yeni görevlerinde başarı 
dileklerini ilen Belediye 

1- AYŞEN TOPAL                         (MİMAR)                     AKHİSAR                  1988                   

2- SÜLEYMAN ERYILMAZ          (PEYZAJ MİMARI)     ADANA                       1985      

3- SONER KORKMAZTÜRK        (İTFAİYE ERİ)            ADANA                       1990                      

4- GÜRKAN DAĞ                          (İTFAİYE ERİ)           ELAZIĞ                       1991                       

5- MEHMET GÜNDÜZOĞLU       (İTFAİYE ERİ)            AKHİSAR                    1991                   

6- HARUN KAYIŞLI                       (İTFAİYE ERİ)           KAHRAMANMARAŞ  1990 

7- ABDULLAH ŞAHLI                    (İTFAİYE ŞÖFÖR)    KAYSERİ                    1984                      

8- VEHBİ KOÇ                               (İTFAİYE ERİ)           KEPSUT                     1979                     

9- ŞERİF DİKSOY                          (İTFAİYE ERİ)          KAVAK                         1991                      

10-SERDAR BARAN                     (İTFAİYE ERİ)           KAMAN                        1978                      

11-ŞEVKET ALAK                          (İTFAİYE ERİ)          GEMLİK                        1991                      

Alaşehir Belediyesi'nde 
yeni personeller göreve başladı

ALAŞEHİR BELEDİYESİ'NE ATAMALARI OLAN PERSONEL VE GÖREVLERİ
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Sultanlar 2.lig hedefine emin adımlarla yürüyorSultanlar 2.lig hedefine emin adımlarla yürüyor
Aroma Bayanlar 3.Ligi A Grubu'nda mücadele eden ve sezona 2.lig hedefiyle başlayan Alaşehir Belediyespor, bayan voleybol 
takımı ligde  10. hafta geride kalırken şimdiye kadar oynadığı 9 maçta 8 galibiyet alarak topladığı 23 puanla 2 . sırada yer aldı.

arı melekler 2.lig yürü- şimdiye  kadar oynadıkları 9 “BAŞARIMIZDA 
yüşünü sürdürüyor. Aro- maçtan 8'ini kazanarak ligde TARAFTARINDA 
ma Bayanlar 3.ligi A ilk yarının son haftası öncesi PAYI VAR”S

Grubu'nun en güçlü play-off topladıkları 23 puanla ikinci sı-
adaylarından olan Alaşehir Be- rada yer aldılar. Bu başarıdan Çömçömoğlu, açıkla-
lediyespor bayan voleybol ta- dolayı sporcu ve antrenörümü- malarında ayrıca iç sahada oy-
kımı ligde sezon başından beri zü kutlarım. Ayrıca sezon ba- nadıkları maçlarda tribünleri 
sergilediği başarılı perfor- şından beri bize her türlü deste- doldurarak kendilerine destek 
mansla dikkat çekiyor. Sarı ği veren sayın belediye başka- veren taraftarlarında başarılar-
melekler ligde şimdiye kadar nımız  Dr. Gökhan Karaçoban ında katkısı olduğunu söyledi. 
oynadıkları 9 maçtan 8'ini ka- ve belediyespor yönetimine de Çömçömoğlu “Gerçekten ilçe 
zanarak ligde ilk yarının son teşekkür ediyorum. Takımımı- halkımız yıllardır futbolda Sü-
haftası öncesi topladığı 23 zın mücadele ettiği 3.Lig A per ligde oynayan Akhisar ve 
puanla ikinci sırada yer aldı. Grubu gerçekten  3.ligin diğer Bayanlar 2.liginde şampiyon-

gruplarına göre daha zorlu bir luğa oynayan Salihli Belediye-defi doğrultusunda yoluna 
ÇÖMÇÖMOĞLU:T grup.Bu grupta bizimle birlikte spor Bayan Voleybol takımı ör-emin adımlarla ilerlediğini 
AKIMIMIZ HER GEÇEN Anemon Hotel, Seramiksan ve neğinde olduğu gibi şehirlerini söyledi. Çömçömoğlu “Hepi-
HAFTA DAHA İYİ BİR Antalya Büyükşehir Belediye başarıyla temsil edecek bir ta-nizin bildiği gibi bu sezon başı 
KONUMA GELİYOR takımları play-off mücadelesi kımın özlemi içinde idiler. Se-belediye başkanımız Sayın 

veriyor. Ligin şuana  kadarki zon başında oluşturulan yeni Gökhan Karaçoban'ın deste-
Alaşehir Belediyespor görüntüsü bu gruptaki play-off yönetimle gerek futbol  gerek-ğiyle Belediyespor'da güçlü bir 

Bayan Voleybol Takımı Genel yarışının son haftaya kadar sü- se voleybol branşlarında ilçe yönetim göreve geldi ve bu yö-
Koordinatörü Şevket Çöm- receğini gösteriyor. Ben takı- halkının bu özlemine cevap ve-netimle birlikte voleybol bran-
çömoğlu,  takımın ligde şuana mımıza çok güveniyorum. Bu recek seviyelerde takımlar ku-şında bir üst lige yükselebile-
kadar sergilediği  performansı takım iyi bir devre arası çalış- ruldu. Sezon başından beri iç cek bir kadro oluşturuldu. Ta-
ve bundan sonraki hedefleri masından sonra ligin ikinci ya- sahada oynadığımız maçlarda kımımız sezon başından beri 
hakkında açıklamalarda bulun- rısında da aynı performansı salonun tamamı dolmaktadır. her geçen  hafta performansını 
du. Çömçömoğlu, takımın se- göstererek önce play-off'a, Buradan sizin aracığınızla sa-artırarak  istikrarlı bir şekilde  
zon başından beri sergilediği sonrada asıl hedef olan 2.lige lona gelip bizleri destekleyen 2.lig'in ilk basamağı olan Play-
istikrarlı performansla sezon yükselecektir” dedi. taraftarlara teşekkür ediyo-off yolunda emin adımlarla yü-
başında ortaya konan 2.lig he- rum” şeklinde konuştu.rümektedir. Sarı melekler ligde 

açıklamalarda bulundu. larını artırarak sezon ba- mız ise 2. sırada yer alarak nevi desteğini hiçbir şekil- çok güveniyorum. Bu hafta için  rotasyon yaparak ta-laşehir Belediye-
şında hedef koydukları bir play-off yolunda yollarına de esirgemeyen sayın bele- sonun iç  sahada oy- kımımızın fazla hırpalan-spor  Başkanı Meh-

TAŞPINAR: ALAŞEHİRLİ üst lige yükselme yolunda emin adımlarla ilerliyor- diye başkanımız Gökhan nayacağımız Emirspor ma- madan bölgesel lig finalle-met Taşpınar, ta-A
HEMŞERİLERİMİZİN emin adımlarla yollarına lar” dedi. Karaçoban'a  bir kez daha çıyla ligin ikinci yarısına rine hazır bir şekilde girme kımların son durumlarını 
DESTEĞİNİ BEKLİYORUZ devam ettiklerini söyledi. gazeteniz aracılığıyla te- başlayacağız. Bu maçı imkanına sahip olabiliriz. Taşpınar, yaptığı değerlendirdi. Taşpınar, 

Taşpınar” Hepinizin bildiği şekkür ediyorum” şeklinde kazanıp haftaya bizim için Ben takımımızın ligin ilk açıklamaların devamında sezon başında oluşturdu-
gibi Alaşehir'imiz son konuştu. oldukça önemli olan Du- yarısında sergilediği per-   Alaşehir Belediyespor ayrıca futbol ve voleybol ğu güçlü kadrolarla futbol 
yıllarda yapılan yatırımlar- rasıllı maçına moralli çık- formansı bundan sonraki Başkanı Mehmet Taşpınar  branşlarında şampiyonlu-ve voleybol branşlarında 
la ve yapılan alt yapı çalış- “FUTBOL TAKIMINA mak istiyoruz. Durasıllı süreçte de sergilemesi du-Futbol ve voleybol Branş- ğa oynayacak takımlar bulunduğu liglerde şampi-
malarıyla her geçen gün TRANSFER YAPMAYI maçını kazanırsak Bölge- rumunda sezon başında larında şampiyonluğa oy- kurmanın ve idame ettir-yonluk mücadelesi veren 
metropol bir şehir olma ŞUAN İÇİN sel Lig Play –offlarını yüz- hedeflediğimiz bölgesel lig nayan kulüp hakkında menin çok maliyetli bir iş takımları hakkında önemli 
yolunda  ilerlemektedir. DÜŞÜNMÜYORUZ” de 90 garantileyeceğimizi hedefine ulaşacağımızı dü-önemli açıklamalar- olduğunu ve Alaşehirli 
Tabi bir şehrin metropol düşüyorum. Ayrıca ligde şünüyorum” şeklinde ko-da bulunarak, Ala- hemşerilerinden destek 
bir şehir olması için o şe- durumumuz rahatlayacağı nuştu.şehirlilerden des- beklediklerini söyledi. Taş- Alaşehir Beledi-
hir'e sadece fiziki yatırım-tek talebinde bu- pınar” Gerçekten futbol ve yespor Başkanı Mehmet 
ların ya-pılması yetmez. lundu. Taşpınar” voleybol branşlarında Taşpınar açıklamalarında 
Fiziki yatırımların yanı sıra Futbol ve voley- şampiyonluğa oynayacak ayrıca futbol ve voleybol 
o şehirde spor gibi sosyal bol takımlarının takım kurmak çok maliyet- takımının son durumu 
alanlara da yatırımlar sezon başından li bir iş. Biz yönetim olarak hakkında da önemli açıkla-
yapılması gerekir. İşte bu beri istikrarlı büyük fedakarlıklar içinde malarda bulundu. Taşpı-
gerçekten hareketle sezon bir şekilde bu iki branştaki takımımızı nar, futbol takımından son 
başında belediye başkanı-d e v a m l ı  bir üst lige çıkarmaya gay- derece memnun oldukları-
mızın desteğiyle benim o l a r a k  ret ediyoruz. Biz istiyoruz nı ara transfer döneminde 
başkanlığımda güçlü bir p e r f o r ki Alaşehirli hemşerileri- futbol takımına herhangi 
yönetim görev başına gel-mans mizde maddi güçleri ora- bir takviye yapmayı dü-
di. Biz göreve başlarken nında çıktığımız bu yolda şünmediklerini söyledi. 
son yıllarda takım sporla- bize destek olsunlar ama Taşpınar ”Futbol takımı-
rında son yıllarda ölü top- şimdiye kadar Sayın Bele- mız hepinizina ligin ilk ya-
rağı atılmış ilçe sporunu diye Başkanımız Gökhan rısında gerek topladığı 
bulunduğu konumdan Karaçoban dışında Alaşe- puanlarla gerekse sergile-
kurtarmak için futbol ve hirli hemşerilerimizden diği futbolla grubunda  en 
voleybol branşlarında yeterli desteği gördüğü- güçlü play-off adayı oldu-
şampiyonluğa oynayacak müzü söyleyemem. Özel- ğunu ispatlamıştır. Şuan 
takımlar kurduk. Takımla- likle Alaşehir'den para ka- takımımız çok iyi durum-
rımız şuan bulundukları  zanan ticari kuruluşların da. Transfere ihtiyaç oldu-
liglerde sezon başından reklam, sponsorluk gibi ğunu düşünmüyorum. Ay-
beri istikrarlı bir şekilde desteğini bekliyoruz. So- rıca devre arasında yapılan 
yollarına devam ediyorlar. nuçta bu takım tüm ilçenin transferlerin çok sağlıklı 
Futbol takımımız bulundu- takımıdır. Ayrıca Sizin sonuçları olacağını da 
ğu ligde lider konumda bu- aracılığınızla sezon başın- inanmıyorum. Ben şuan 
lunurken voleybol takımı- da beri bize maddi ve ma- kadrodaki futbolcularıma 

TAŞPINAR; Başarı için takımlarımıza destek olunmalı

Alaşehir Belediyespor Başkanı  Mehmet 
Taşpınar,  Futbol ve voleybol branşlarında 
şampiyonluğa oynayan takımlar hakkında 

önemli açıklamalarda bulunarak, 
Alaşehirlilerden destek talebinde bulundu.

< Taşpınar, yaptığı açıklamalarının son 
bölümünde voleybol takımı hakkında da 
açıklamalarda bulundu. Taşpınar, geçtiğimiz 
hafta sonu lider Anemon Hotel'in 
yenilmesiyle ligdeki iddialarının oldukça 
arttığını söyledi. Taşpınar”Voleybol takımımız 
da tıpkı futbol takımımız gibi şimdiye kadar 
sergilediği performansla bizi mahçup etmedi. 
Sarı melekler ligde şimdiye kadar ligde 
oynadıkları 9 karşılaşmadan 8 tanesini 
kazanarak ligde play-off iddialarını güçlü bir 
şekilde sürdürüyorlar. Bu hafta sonu Anemon 
Hotel'in de haftayı mağlubiyetle kapatmasıyla 
ligdeki iddiamız oldukça arttı. Ben 
sporcularıma çok güveniyorum. Ben 
takımımızın önce Play-off hedefine sonrada 
asıl hedef olan 2.lige yükseleceğine 
inanıyorum” dedi.

VOLEYBOL TAKIMIMIZIN 2.LİG 

HEDEFİNE ULAŞACAĞINA İNANIYORUM

AS-AS liderliğini sürdürüyor
elediyespor liderliğini sürdürü- nın en iyisi olarak görünen Elçi'nin oyu-
yor. Manisa Süper Amatör Kü- na ağırlığını koyması ile  ilk yarıya göre Bme B Grubunda  mücadele eden biraz daha hareketlene sarı–siyahlı eki-

ve sezona bölgesel lige yükselme hede- bimiz maçta pozisyonlar bulmaya başla-
fiyle başlayan  Alaşehir Belediyespor,  dı. İkinci yarının hemen başında gelişen 
ligde 10 haftalık süreçte oynadığı 10 organize bir atakta ceza sahasının he-
maçta 9 galibiyet ve 1 mağlubiyet ala- men önünde topu önünde bulan Elçin'in 
rak  topladığı 27 puanla grubunda lider- şutunda top az farkla kalenin üstünden 
liğini devam ettiriyor. auta gitti. Maçtaki ataklarını sürdüren 

ekibimiz maçın 65. dakikadında maçta-
BELEDİYESPOR, LİGİN İKİNCİ ki en net pozisyonunu yakaladı. Bu da-
YARISINA GALİBİYETLE kikada gelişen organize atakta sağdan 
BAŞLADI ceza sahasına yapılan güzel ortada mü-

sait pozisyonda Necmettin kafa vuru-
Belediyespor ligin ikinci yarı- şuyla tapu kaleye gönderdi ama top az 

sına iyi başladı. Manisa Süper Amatör farkla auta gitti. Bu dakikadan sonrada 
Küme B Grubunda Play-off hesapları özellikle Elçin'in ceza sahasına getirdiği 
yapan Alaşehir Belediyespor, ligin ikin- toplarda etkili olan takımımız maçta 
ci yarısının ilk maçında kendi sahasında aradığı golü 79. dakika da maçın ikinci 
iyi kapanan rakip defansı aşmada ol- yarısında oyuna giren Emrah'la budu. 
dukça zorlandığı karşılaşmada Emir- Bu dakikada Elçin'in güzel hareketlerle 
spor'u zorda olsa 2-0 yenerek haftayı üç ceza sahasına getirdiği topta  oluşan ka-
puanla kapattı. ram bolde son olarak topla buluşan Em-

rah net bir vuruşla topu köşeden ağlara 
MAÇTA ÖNEMLİ ANLAR gönderince ekibimiz maçta 1-0 öne geç-

ti. Bu  golden sonra da maçta üstün oyu-
Maça rakibine oranla daha iyi nunu sürdüren takımımız ilk golden sa-

başlayan ekibimiz, ilk yarı boyunca fi- dece üç dakika sonra maçta 2-0 öne geç-
nal paslarında  isabet bulamayınca ma- ti. Maçın 83.dakikasında ekibimizin ge-
çın ilk yarısı oldukça düşük tempoda ve liştirdiği bir atakta ceza sahasına atılan 
orta saha mücadelesi şeklinde geçti. Bu bir pasla gol pozisyonuna giren Nec-
yarıda zihinde kalan pozisyonlar 23. da- mettin'in vuruşunda top ağlarla buluşun-
kikada ekibimizin geliştirdiği bir atak- ca ekibimiz maçta 2-0 öne geçti. Maçta 
la isabetli bir ara pasla Emre'nin müsait geri kalan kısa sürede de rakip önünde 
pozisyonda vurduğu şutun az farkla pozisyonlar bulan ekibimiz bu pozis-
auta gitmesi ve 38.  dakikada Soner'in yonlardan yararlanamayınca maç takı-
ceza sahası içinde çapraz pozisyonda mızın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi. Ekibi-
vurduğu topun yine auta gitmesi idi. miz  aldığı bu galibiyetle ligde puanını 

Maçın ikinci yarısında saha- 27'e yükselterek liderliğini sürdürdü

Manisa Süper Amatör Küme B Grubunda  mücadele eden ve sezona 
bölgesel lige yükselme hedefiyle başlayan  Alaşehir Belediyespor,  ligde 10 

haftalık süreçte topladığı 27 puanla grubunda liderlini devam ettiriyor.
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elediye Başkanı Dr. yükü kat be kat artmaktadır. 
Gökhan Karaçoban Belediyemizin hizmet binası 
imzasıyla Manisa İl ihtiyacı halihazırda güncel bir B

Özel İdaresi'ne gönderilen ihtiyaç iken bu yasa ile ihtiyaç 
ihalenin iptal talebi konulu katlanılmaz bir hal alacaktır. 
yazıda satış işleminin hiçbir Bu nedenle satılması planlanan 
mahalli ve müşterek ihtiyacın taşınmazın belediyemize dev-
giderilmesine yönelik olarak riyle belediyemiz tarafından 
tesis edilmediği vurgulandı. İl belediye hizmet binası olarak 
Özel İdaresi'nin hükmü kullanılması kamu yararına çok 
şahsiyetinin Resmi Gazete'de daha uygun bir yol olacaktır.” 
yayımlanan 6360 sayılı On Üç denilen itiraz dilekçesinde iha-
İlde Büyükşehir Bele-diyesi Ve lenin iptal edilerek iptal kararı-
Yirmi Altı İlçe Kurul-ması İle nın Alaşehir Belediyesi'ne bil-
Bazı Kanun Ve Kanun dirilmesi istendi. 
Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair KARAÇOBAN; BİNANIN 
Kanun'un 1. maddesinin 5. fık- BELEDİYEMİZE DEVRİNİ 
rası uyarınca ortadan kaldırıldı- İSTEDİK
ğı belirtilen dilekçede, tüzel ki-
şiliği sonlandırılan İl Özel İda- Alaşehir Belediye Baş-
relerinin mallarının ne şekilde kanı Dr. Gökhan Karaçoban 
tasfiye edileceği de ilgili ka- konu hakkında yaptığı açıkla- belirterek, “İl Özel İdaresi tara- hangi gerekçelerle iptal edil- belediyemize devriyle beledi-
nunlarla dile getirildi. mada, ihalenin iptali için ilgili fından açılan satışa yönelik iha- mesi gerektiğini de karşı tarafa yemiz tarafından belediye hiz-
“Aynı yasayla belediyemize 65 maddeleri de belirterek bir iti- lenin iptali için gönderdiğimiz ayrıntılı olarak bildirdik. Satışı met binası olarak kullanılması 
köy ve 6 belde belediye bağlan- raz dilekçesi yazarak İl Özel dilekçe ile satış işleminin dur- durdurulan Özel İdare'ye ait kamu yararına çok daha uygun 
makta olup belediyemizin iş İdaresi'ne gönderdiklerini durulmasını sağladık. İhalenin 663.50 metrekarelik  binanın olacaktır.

laşehir Belediye Mec- bin786 metre kanalizasyon, 9 
lisi 2013 yılının ilk top- bin 502 metre içme suyu ve 3 bin 
lantısını yaptı. İlk otu- 995 metre de yağmur suyu hattı-A
rumda İmar ve Plan- nın döşemesi gerçekleştirildi. 

Bütçe Komisyonlarının seçim- Eylül – Ekim ve Kasım ayları 
lerini açık oyla, Denetim Kurulu boyunca devam eden çalışma-
seçimlerinin ise gizli oyla belir- larda ise hedefler aşıldı. İki ayda 
lendiği toplantıda, İmar Komis- 7 bin 240 metre uzunluğunda yol 
yonuna Ahmet Köseoğlu, Süley- asfaltlanırken 75 bin 393 met-
man Keskin, Okan Kavani, Ru- rekare asfalt ve 2 bin 820 metre-
kiye Kocataş, Bünyamin Kapu- kare de kaldırım betonu atıldı. 
cu, PlanBütçe Komisyonuna Çalışmalarda iki ay boyunca 3 
Zuhal Erin, Adnan Tutar, Veli bin 500 metre bordür, 200 metre 
Karakoç, Denetim Kuruluna kanalizasyon, 5 bin 422 metre 
Hasan Alıcı, Metin Zincir, Veli içme suyu ve 705 metre de yağ-
Karakoç getirildi. Toplantının mur hattı döşendi. Böylece ça-
sonunda Belediye Başkanı Dr. lışmaların başladığı Mayıs ayın-
Gökhan Karaçoban 10 dakika dan Ekim sonuna kadar 23 bin 
süren sinevizyon gösterimi ile 561 metre yol asfaltlaması, 190 
2012 yılı yatırım programı ve bin 393 metrekarelik alan asfalt-Belediye Başkanı Dr, Gökhan 
yapılan çalışmalar hakkında laması, 26 bin 361 metre bordür Karaçoban, 2012 yılı çalışma-
meclis üyelerine bilgi verdi. taşı döşemesi, 24 bin 192 met-larını şu şekilde özetledi:

rekare kaldırım alanı kaplaması, “Çalışmaların başladığı 
KARAÇOBAN; 4 bin 986 metre kanalizasyon, 14 Mayıs ayından Ağustos ayı so-
MECLİS bin 924 metre içme suyu ve 4 bin nuna kadar 16 bin321 metre 
ÜYELERİNİ 700 metre de yağmur suyu hattı uzunluğundaki yol ağında 115 
BİLGİLENDİRDİ döşenmiş oldu . 2013 yılında ise bin metrekarelik alan asfalt ça-

Cumhuriyet Meydanı Projesi lışması yapıldı. 22 bin861 metre 
Altı aylık süreç içeri- üzerinde çalışmalarımız olacak. uzunluğunda bordür taşının dö-

sinde gerçekleştirilen çalışmalar Proje kapsamında Cumhuriyet şendiği çalışmalarda ise 21 bin 
kapsamında; 23561 metre kare Meydanı yeniden düzenlenecek 372 metrekarelik alan kaldırım-
yolun asfaltlandığı,  26 bin 361 ve Meydana bağlantılı olan la kaplandı. Yol çalışmalarını 
metre uzunluğunda bordür taşı Caddeler in alt ve üst yapıları bi-altyapı çalışmaları ile birlikte 
döşemesinin yapıldığı belirten tirilecek.”sürdürdük. Bu kapsamda 4 

Belediye Meclisi 2013 yılının ilk toplantısını yaptı

Ocak 2013

Sayı:218

Alaşehir Belediyesi, Otel Benan'ın satışını durdurttu
Alaşehir Belediyesi, Manisa İl Özel İdaresi'nin kendi mülkiyeti olan Otel Benan olarak bilinen 

Yenice Mahallesi, 154 ada, 19 parseldeki 663,50 m2 yüzölçümlü taşınmazın satışı için 

açılan ihaleyi iptal ettirdi. Belediye, söz konusu binanın kendilerine devrini istiyor.

Kutlama
Kıymetli Alaşehirliler; 

2012 yılını hep birlikte el ve gönül birliği ile birçok büyük projeye ve 

başarılı çalışmalara imza atarak geride bıraktık.

Bugün şehrimiz, birçok belediye tarafından sorunlarından hızla sıyrılan, 

büyük projelere imza atan bir kent olarak izlenmektedir. Bizlere mutluluk 

veren bu başarı, yapılan gayretli çalışmalar, Alaşehir sevgisi ve sizlerin 

eşsiz desteğiyle sağlanmıştır. 2013 yılında da birlik ve beraberlik içerisinde, 

sizlerin eşsiz destekleri ile daha birçok başarılı hizmete imza atacağımızı 

ümit etmekteyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm hemşerilerimin yeni yılını 

kutuluyor; 2013 yılının Milletimize, tüm insanlığı, barış, kardeşlik, 

hoşgörü ve huzur getirmesini temenni ediyorum.

Dr. Gökhan Karaçoban
Alaşehir Belediye Başkanı

Alaşehir Anadolu Lisesi, 18 
derslikli ek binasına kavuştu. 
Düzenlenen açılış törenine; Vali 
Halil İbrahim Daşöz, Alaşehir 
Kaymakamı Kemal İnan, Alaşehir 
Belediye Başkanı Dr. Gökhan 
Karaçoban, İl Milli Eğitim Müdürü 
Mustafa Altınsoy ile Alaşehir 
protokolü, hayırsever iş adamı 
Selahattin Barutçuoğlu'nun kızı 
Semra Görgülüoğlu ve öğrenciler 
katıldı. Konuşmaların ardından, 
Zuhal- Selahattin Barutçuoğlu 
Anadolu Lisesi 18 derslikli ek 
binanın yapımı için hayırsever 
Selahahttin Barutçuoğlu tarafından 
500 bin TL, İl Özel İdaresi 
tarafından da 701 bin TL harcanıp, 
toplam 1 milyon 201 bin TL'ye mal 
olan okul hizmete açıldı.

VALİ DAŞÖZ, 
KARAÇOBAN'APLAKET 
VERDİ

Konuşmasından sonra Vali Daşöz, 
rahatsızlığından dolayı törene 
katılamayan hayırsever iş adamı 
Selahattin Barutçuoğlu adına kızı 
Semra Görgülüoğlu ile Alaşehir 
Belediye Başkanı Dr. Gökhan 
Karaçoban'a hizmetlerinden dolayı 
plaket verip, Zuhal- Selahattin 
Barutçuoğlu Anadolu Lisesi ek bina 
açılışını yaptı.
Açılıştan sonra sınıfları gezen Vali 
Daşöz ve beraberindekiler, 
öğrencileri, okullarını yaptıran 
hayırsever iş adamı Selahattin 
Barutçuoğlu'nu hiç unutmamalarını, 
bayramlarda özel günlerde kart 
postal göndermelerini söylediler.

Vali Dazöz'den 
Karaçoban'a plaket

Manisa Valisi Halil İbrahim 
Daşöz'ün katılımıyla, 'Eğitime 

Yüzde Yüz Destek Kampanyası' 
çerçevesinde İl Özel İdaresi ile 
hayırsever iş adamı Selahattin 
Barutçuoğlu'nun katkılarıyla, 

Alaşehir Anadolu Lisesi 
Bahçesine yapılan 18 derslikli 

ek bina açılışına, Alaşehir 
Belediye Başkanı Dr. Gökhan 

Karaçoban da katıldı.


